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 بسم هللا الرمحن الرحيم
ْن َأْشُكَر ِنْعمََتَك الَِِّت أَنْ عَْمَت عََليَّ وَعََلٰى وَاِلَديَّ فَ تَ بَسَّمَ ضَاِحًكا ِمْن قَ ْوِلَا وَقَاَل رَب ِ َأْوِزْعِِن أَ "  

 .19 ةيآلا" سورة النمل    اِِلِيَ وََأْن َأْعَملَ صَاِِلًا تَ ْرضَاهُ وََأْدِخْلِِن ِبرمَْحَِتَك ِف ِعبَاِدَك الصَّ 
س  بنان ال   ي أرر دروبن  ا بن  وره و ع  ل  ف  العم  ل ه  ا    ن الي  و  نر  وي س  بر اللي  ا  ب  ي دف  ِت ه   ا  

 ة.طروحالثبات إلجناز ه ه األدر ابلعز  و أمو ِف قلوبنا  العلم ضياءً 
ملن  ا ه   ا  أوال وقب  ل    ل ش  يء وأول واخ  ر وداو  م ش  كرر وامتن  ار و ع  ز و   ل ال   ي وف ن  ا ِف ع 

 وسدد  خرار على دربه.
" ال   ي تل   ل وتك  ر   بورغ  دة حس  ي  ال  د تور"  االمتن  ان العمي  س لذس  تاي ال   ديرالش  كر ايزي  ل و 

 .وجيهاته القيمة ومساعدته يلوعلى ت على ه ا البنث  إبشرافه
ي  ة العل  و  االقتص  ادية والتواري  ة وعل  و  التس  ي   ألس  ات ك  ل ويس  عدأ أن أو   ه ش  كري وت   ديري  

 ال ين  انوا مصدرا للعراء خالل مس ك الدراسية.
 ما أتو ه ابلشكر والت دير لذس  ات ة األفاض  ل إلس  بامالم العلمي  ة ال  ِت    ان ِل  ا األ   ر ِف تو ي  ه  

  املناقش  ة  اس  تمارة الدراس  ة ابلش  كل الص  نيت.  م  ا أت   د  ابلش  كر ايزي  ل لذس  ات ة أع   اء ين  ة
 .طروحةلتل لبم مبناقشة ه ه األ

وإىل  ل من ق  د  لن  ا ي  د املس  اعدة   ةحمل الدراس االقتصاديةاملؤسسات وإطارات  مس يوإىل  ل 
 والتشويع سواء من قريب أو من بعيد.

 . اإلحسَانْ  إالَ  اإلحسَانِ  َ زَاءُ  وَمَا  خ  ايزاء وإايهم نسأل هللا أن يؤ رر  
 
 



 ـــداء ـــ إهــــ 

بسم هللا الذي هداان هلذا وما كنا هنتدي لوال أن هداان هللا سبحانك اللهم ال أحصي ثناء عليكك أنكك ك كا أثنيكك علك   
 نفسك.

 د: ـــــــــــــــــوبع 
نبع احلنان والعطاء والرقة والوفكاء الكس سكهرىت حكا  نكا  عيك  و كرك حكا أت ح وأاعكك حكا أ كبع إليكك وحكد    إىل

 .أطال هللا وابت  يف ع رها "بن قوح نوتة" اي أعظم وأمجل من يف الوأود أمي
أتقكي اننابكأ إليكك  إىل الذي دفع  قدما إىل األما  وعل   معك  الصكو والتحكدي والكذي  عكأ مكن أأكل أن  كرا  يف  

 .أطال هللا وابت  يف ع ره  أ ها اإلما  الفاضل وقدويت وفخري وسندي إليك أيب الغايل "بومخيس"
 .إىل إخويت األعزاء الذ ن قدموا يل كل الدعم انادي وانعنوي وسامهوا يف وبويل إىل هذا انرا 

 بدع هن، ومشاتكتهن يف هذا البحث ولو ابلدعوة الصادقكككككككككة. يإىل أخوايت اللوايت مل  بخلن عل
 وخااليت وأزواأهم وأوالدهم كل واحد ابمسه.وحلي ة وخابة خايل فا ح إىل أخوايل وزوأاهتم وأوالدهم 
 .إىل أع امي وزوأاهتم وأوالدهم

ع كككادي وسكككندي إىل  أوالدهكككا الكككذ ن ككككانوا    " بكككا  ةينكككة" وأمكككي الياليكككة الكككس تبتككك  "نصكككرو  بر كككزة" وككككلإىل أمكككي اليانيكككة  
 وموبلي هذا.  يوابل

 .ةاجلامع  وأبدقاء أبدقاء الدتب كلو   إىل أعز أبدقائي
 هللا.  اتمحه  وبن الطيأ عبود أدي: بن قوح أمحد   إىل توح

 : العكري بن الطيأ تمحها اّلله.توح أديتإىل 
  أحببتهم وأحبو ، إىل كل هكالالء أهكدي ع لكي هكذا بككل معكا إىل كل الذ ن أستحضرهم قليب ونسيهم قل ي، إىل من  

 احلأ واإلخالص.
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 ــــة ـــــــقدمـــــــــمـــــــــ

 

 أ

 ــد: تمــــهيــ 

 يعي   ع  ح كي  ييا و ا يا  ني إننا نعيش  ليشي يف ح بة يم يةنشيم فيي  اشعيا ليعياع نوعيالت ني  ا يولةشي  ل ا ي   
يلل اد لملكانشم الملعااات ليزةنشم ةعىن ح كثري ةن ن لبا لحلشاة سشأيت ي يف فرج اش  متاةا  ن ليركي  ةين ع يي لذ  ي ل  

و  محايييم لي ش ييمو  عييايري ح لادللة انيعييو ل يي دةلييي ن ييي ب ايي ج لملنعاشييات الي اا كيي  ت المل  ليوييي ل لحل ييالن لينيي  ا
 الينظم ل خرى لملعرية  مشع ل  مال.  لملعنشم  ليصلم اليعالةم  

لنوشيال  ليول ايت ليعاملشم لملعاصيرة ع  مليم ل صوصيادو  ليول ايت ليونااعشم اليوغريلت لملعومرة ح نش م ل  مال ا اإن   ه 
 جيييي ت  ... لخل(  وو لافاصشييييم ليواييييالة ليعاملشييييم(ISO)ليعاملشييييم يلوةشييييشب  نظمييييم  لملو  اةنشييييم لملعل ةيييياتو ييييي كات لملعل ةييييات

نكااييييم  يييييكانا  لييييل لنوعيييياج ل سييييل ج ليعلمييييا لييييي ل ا ح ة لجعييييم  يييي ه ليوليييي ايت السييييوثمال ليياصييييات    لملؤسعيييات
لسيود ليف  نظميم إدللييم ب يثيم اعيا م  و اباضياام  ي يا إ   اعايشمرصو ل دل   رانم  كثر كفا ة ا لانعانشم ليفا لم ح ا

 .ح نيعو  دلئعا اليرصا هبا
( اليي  اعيعل يولعيو  دلئعيا  ...لخلةؤسعيم بك ةشيم اأن ةؤسعم عاعلشمشمو ل اييم صيلشمو ةصينعو ييركم ةالييمون ل  

إدخيييال لمل لصيييفات ليةشاسيييشم لي ايشيييم  ذيييين ةييين خيييالل  ا   ويشف  صييي  نييي  نيييا ةييين نيةشييي  ة لصيييفات  ا ييي  يييي دل  نوكيييا
الييي   ( ISO 9001) لصييفات لصاصييم ننظييايف إدللة ل يي دة  يلايي دةو لي ش ييم اليصييلم اليعييالةم لملعنشييمو لييي  اومثيي  ح لمل

باجيات  ا لب يات  اعمح يلمؤسعم نولعو  دلئعا ل صوصادن اليوأك  ةن  ن ةنوااهتا سلع  ا خي ةات او لاي  ةيع  
اليي  متكين لملؤسعيم ةين انفشي  سشاسيياهتا  لصاصيم ننظيايف لادللة لي ش شيم    (ISO 14001)اة لصيفات    اا صعيات ليعميال و

ضمان  ن ك   ملشيات اةنوايات  لي ش شم اإدللة افا الهتا ةع لي ش م اختفشض لملؤارلت لي ش شم ايايدة كفا هتا ليوشغشلشم ةع  
ابي ش ييييمو نيييي  ااعميييي   لييييل اةلشيييي  لسييييوعالذ لمليييي للد ليي شعشييييم ةثيييي  ةصييييادل ليياصييييم الملشيييياهو  لملؤسعييييم   اييييؤدن ي ضييييرلل  

الييييي  اعييييا م ح  ( ISO  45001 ا  OHSAS 18001)المل لصييييفات لصاصييييم ننظييييايف إدللة ليصييييلم اليعييييالةم لملعنشييييم  
عمي و انيعيو نش يم ليعمي   نيعو ل دل  ل جوما ا يلمؤسعم ةن خالل محايم ليعاةلو ةن خموليف لملديا ر لملرا ييم ابي

ضيمان لاااظيم  ليل ليصيلم اةنيع  ايرا   نشك  ي ار متوع ليعمال لي لئم نصلم ن نشم ا ةلشم الجوما شيم ةناسي م ةيع  
ل  والل لملعين يك  لملوعاةلو ةع لملؤسعيمو ااوفي   ي ه لمل لصيفات ليثالايم ح ليي شعيم ليعاةيم نيا اليي  اويشح اي شي   ن  

 .خ ةشمو بك ةشم  ا خاصم  ا خرييم   ن ن  شم ةن لملؤسعات س ل  كانت صنا شم  اةن   ه لملعايري ح
نظييييايف إدللة  ا   ISO  14001  نظييييايف لادللة لي ش شييييمو  ISO 9001نظييييايف إدللة ل يييي دة  عيةيييي د اي شيييي   بيييي   يييي ه ل نظمييييم  

البيي و نشنمييا  يي   لملؤسعييم إ  نيعييو  دلئعييا ح لةيياه  (  ISO 45001 ا  OHSAS 18001  ليصييلم اليعييالةم لملعنشييم
 ن  نظمييم لادللة لملن  ييم ايي ةن كيي   نظمييم لملؤسعييم ا ملشاهتييا ح  شكيي  البيي  نيةيي    يي لاعا لملوعلةييم نوةيي   ةنييون  ا  

و  ل ايرلدخ ةم نية  لضا  ليعمش  ةع لاااظم  لل ةعؤايشوعا ل جوما شم ح محايم لي ش م الحلفيا   ليل صيلم اسيالةم  
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م لملدولفييم ح ةنظ ةييم البيي ة اةليي  اكلفييم إنشييا  لينظييايف ااعييع   ملشييم إدللايي  ااةليي   ةيين خييالل ا بشيي  لييينظم لادللييي
كمشم لي اثئ  ال   ا  لي لصشم انيعن ليو لص  نو لملؤسعم الجملومع اازي  ا   لملي ففوو ةين  ي ل لملنيلي   ي   ن دةين  

لصيم لاسرتلاشاشم لي  نيوي ن كي  ل  ي ل و    ه ل نظمم ةع ل نظمم لملايشم الادلليم ل خرى يلمؤسعم اننائعا  لل  
ي يييمن لنيييف   ييي ل  لمل فيييف   ييي ل  لملؤسعيييم  ةييي   يلمييي ففو  ةييين خيييالل نظيييايف ادللة ل دل  لملؤسعيييا اليفيييردن  

ليولعو لملعيومر يكي   يا ت ليعمي  انيمي  لملعيؤايشم ةياه لجملوميعو كميا اعيا م  ي يا  نظميم لادللة لملن  يم ح ليرايع  
يشيياة  ح لملؤسعييم ااعييمح نييا ابيييولكم ااعييشري كيي  لملدييا ر لملوعلةييم اب يي دةو لي ش ييمو ل ةيينو  ةيين ةعييو ايت ل دل  ل

اعمي   ليصلمو ليوعشري...لخلو اك ين اعيا   ا ح إيي ات ةويل يات الب يات  صيلاج لملصياضو ااباضياام  ي يا اعيا  
لني  ليثالايم عل ي دةو لي ش يم اليصيلم   لل نيعو ةعامهم لملؤسعم ح نيةش  لسو لةوعا ةين خيالل ليوعيشري ليشياة  يلا  

اليعالةم لملعنشم( لي  اوك ن ةنعا  نظميم لادللة لملن  يم اليي   خي  ح ل  و يال جلشيع ل  لني  ليرئشعيشم ليي  ايؤدن إ   
 اعايشم  دل  لملؤسعم.

لمل نشييييم  لييييل لملعراييييم    اوي شيييي   نظمييييم لادللة لملن  ييييم ح لملؤسعييييم اعيييي  ةيييين  ا يييي  لحلليييي ل مل لجعييييم ليوليييي ايت ل  ييييي ة
لادلللت ليرييش ة ح لملؤسعييات ل صوصياديم يولةشيي  يييرا      نا يياوال سيايش  ليعلمشييم لحل يثيمو بشييت  صي لت ك يشييم ا

ل سييو لةم اابيويياي نيةشيي  ليونمشييم لملعييو لةم لملنشيي دة لييي  هتيي   إ  نيةشيي  ليويي لين نييو لنيي   ليكالسييشكا يلمؤسعييم  
ال  ي ل  ل خيرى  ةن خالل نيعو ل دل  ليشاة   م يلمعامهو  ن نيةش  ليفعايشم ل صوصاديم  الملومث  ح اعظشم ليرحبش

و لييييولكم ح لملديييا ر ليكلشيييم عل صوصييياديمو  و محاييييم لي ش يييمالحلييي لل ةععيييم  لملومثليييم ح إيييي ات لب يييات  صيييلاج لملصييياض
 اليع ليم ل جوما شم.  ل جوما شم الي ش شم(

 أوال: إشكالية الدراسة

و  خرجيت لملؤسعيم ل صوصياديم ةين  2000ةني  ن لييم سينم    لية ااي ليي   ايريت ح ليعين لت ليةلشليم لملاضيشمإن 
ادال ييييا ل صوصييييادن لي لييييتو إ  نظييييرة ب يثييييم انش ييييم خالجشييييم  كثيييير اعةشيييي ل ابم ضييييا     زيوعييييا لي لخلشييييم كنظييييايف ةغليييي 

س ضييييغ  ا ااييييؤار ح  اييييايوي ل لحلاصيييي  ح لي ش ييييم لصالجشييييم اييييي    رلاييييا  خييييرى يلمؤسعييييم ل صوصيييياديمو متييييال   واايييي لخال
 ليي ال ل صوصيادنو  يا ي يع  نشا عاو ا اري  دالل ج ي ة لجوما شم انش شم اسشاسشم لي  كانت ةعملم سيانةا إضياام إ 

 . ل ج ي ة ايزي  ةن ليول ايتو اي شف ةعيشات  خرى إ  ليوزلةات لملؤسعمب اد
لملؤسعيات ليعاملشيم اعيا ايؤار ااويأار  يا  ااملؤسعم س ل  كانيت  اةيم  ا خاصيم   اعيش   عيزل  ين ليعياع ا ين  

إ  ايييي ير انيعييو  سيييايش عا لادللييييم  يييا يييوال يف اايييي للت ليعصييير اني اياييي و  ب نييا ةييين ةوغيييريلت اابيويياي اإ يييا ةييي   ة  
شيم  بشت اعو    ه ل سايش   ثانم ةرجعشات يعيو ل هبياو اعمي  ااي  سيف اعيشرين بي يت في يف ل  و ياللت ل جوما 

 .الي ش شم  الاة  ن ل صوصاديم
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 ايير اي شيي   نظمييم لادللة  اابيويياي نكيين ليةيي ل  ن ةشييكلم لي للسييم او ييح ةيين خييالل ليغميي   لييي ن يكونييف  
يييمو ييي ل اعييعل  يي ه لي للسييم ااايييم إيلبييم  يي ل ليغميي  .  لملؤسعييم ل صوصيياديم ل زلئر ح  سييو لةم  ل لملن  ييم  لييل نيةشيي   
 :يكايشم لي  نعم   لل ةعا وعا ةن خالل لاجانم  لل ليوعاؤل لآليتن ل ا ي ينا ةعاع لا

علاا (ISO 45001أو OHSAS 18001و ISO ،14001 ISO 9001)رتطبيااأأمة اادرة رملنرة   اادمااأأ اا
حتقيأرالست رمديفرةؤسسأترالقتصأ يدرجلزرئريدحملرل ملرسد؟

ليوعيياؤ ت ليفر شييم لييي  متييب خمولييف ج لنيي   يي ل لي لييتو    إن  يي ه لايييكايشم ليعاةييم  ييا ب صييلم  ملييم ةيين
ايع    م   ه ليوعاؤ ت ةا يلا:

 لملؤسعات حم  لي للسم؟ح   يوزليف نوي ش  ةويل ات  نظمم لادللة لملن  مل   ذ لخوال  ح دلجما    ن-
ل  ليشييياة  يلمؤسعيييات حمييي    ليييل نيعيييو ل د ييي   نييياذ  ايييري ذا د ييييم إبصيييائشم يوي شييي   نظميييم لادللة لملن  يييم    -

 ؟لي للسم
يعييا م إبانشييا ح إييي ات ةويل ييات الب ييات  صييلاج لملصييللم يلمؤسعييات حميي       لنيي ةاج  نظمييم لادللة لملن  ييم يي  -

 ؟لي للسم
ولكم ح لملديييا ر ليكلشيييم عل صوصييياديمو   ليييل ليييي  م يوي شييي   نظميييم لادللة لملن  يييم ييي   نييياذ  ايييري ذا د ييييم إبصيييائش  -

 ؟ل جوما شم الي ش شم( يلمؤسعات حم  لي للسم
ةيين  جيي  نيةشي  ةويل ييات ل سييو لةم ح  ا دلة ليولعييو لملعيومر    ا ييا  نييو  نظميم لادللة لملن  ييم ي  ا جيي   الصيم لل   -

 لملؤسعات حم  لي للسم؟
 ثانيا: فرضيات الدراسة

م  ييين لاييييكايشات لمليرابيييمو انعييي  ل  يييالت  ليييل خموليييف لملرلجيييع اةصيييادل لي ليييت لملودصصيييم نكييين  إجانييي
 ل ساسشم ن ه لي للسم كما يلا: صشابم ليفرضشات

  لملي ك ل الني     ياله لمليرابيم لاييكايشم ةين كي  اشعيا يرل يل ن للسيم ليةشيايف ييوم يكيا  الفرضــية الرسيةــية: -
 ليواي: ليشك   لل يل للسم ليرئشعشم ليفرضشم صشابم متت اة   سلفاو

 OHSAS 18001و ISO ،14001 ISO 9001)رذو اللاادصاصااأئيدلتطبيااأأمة اادرة رملنرة   ااد"ه أكأ 

 عل حتقيأرالست رمديفرةؤسسأترالقتصأ يدرجلزرئريدحملرل ملرسد". (ISO 45001أو
ــة: -   إ   ةزئوعييا  متييت  اةيي    الضييلمو  إجيياابت   لييل  الحلصيي لليرئشعييشم    ليفرضييشم  دللسييم  انغيير الفرضــيات الفرةي

ارضشات ار شم ا ا كما يلا:
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ح لملؤسعيات حمي  لي للسيم ابخيوال  ليع لةي   ختولف دلجم ل يوزليف نوي ش  ةويل ات  نظمم لادللة لملن  يم   :1فرضيد
 و   شعم لينشا و نياق ليع ق(.لملؤسعشم علحلامو   شعم لمللكشم

ل دل  ليشيياة  يلمؤسعييات حميي   نيعييو   لييل   نيياذ  اييري ذا د يييم إبصييائشم يوي شيي   نظمييم لادللة لملن  ييم  :2فرضاايد
 .لي للسم
إبانشيييييا ح ليويييييأاري  ليييييل ةويل يييييات الب يييييات  صيييييلاج لملصيييييللم    يعيييييا م لنييييي ةاج  نظميييييم لادللة لملن  يييييم  :3فرضااااايد

 .يلمؤسعات حم  لي للسم
 ليل لييولكم ح لملديا ر ليكلشيم عل صوصياديمو   ناذ  اري ذا د يم إبصيائشم يوي شي   نظميم لادللة لملن  يم   :4فرضيد

 .ل جوما شم الي ش شم( يلمؤسعات حم  لي للسم
  ةم اشعياةين  جي  نيةشي  ةويل يات ل سيو لح لملؤسعيات حمي  لي للسيم   نظمم لادللة لملن  يم  يرا ف اي ش    :5رلفرضيد

 لملعومر. دلة ليولعو 
 ثالثا: أهمية الدراسة 

ةني     اكمن  مهشم لي للسم ح ك  يا اونياال ابي للسيم اليوللشي   بي  لمل لضيشع لناةيم الحل يثيم لمليرابيم خص صيا
لصوصياد  ن    ااملؤسعم ل صوصاديم اب و ال ا لملص ل ليرئشعيا يلثيراة ال دلة ليفا ليم ح  وليعشريم ل خرية ةن ليةرن لملاضا

بشييت  ن ذييين يوييشح نييا خ ةييم ل صوصيياد    ون  ييم ةيين  جيي  نيةشيي  ل سييو لةم اشعييالمل  لادللة  منظميي دايييم ةعنشييم نوي شيي   
ح آن البييي   ييين  ريييي  ل  وميييايف ابي ش يييم اابجملوميييع دان ليوفيييريف ح  ييي اعا ليرئشعيييا ليييي ن    لملعيييو لةم  اخ ةيييم ليونمشيييم

  لالشيم  لي ش يم  اعراعيا  ليي   لحل يثيم  ليوغيريلت  في   اح  وومثي  ح اعظيشم ل لاب ل صوصيادن المل   نش ت ةين  جلي  ا ي  لي عي  
 نظمييم     مهشييم  اايي ي  ال صوصييادنو  ال جومييا ا  لي ش ييا  اب انيي   لملوعلةييم  اليين  خاصييم  ل صوصيياديمو  يلمؤسعييات  الي ايشييم

  ليونمشييم  حلابانشييم    يلمعييامهم  اعايييما   بةشةشييم  كييأدلة  ل زلئريييم  ل صوصيياديم  لملؤسعييات   يير   ةيين  لادللة لملن  ييم لملعوميي ة
 . سو لةمولةش  لي لملالئمم ليشرا  ا اري خالل ةن لملعو لةم

  الدراسة رابعا: أهداف

ا ضشح  ار اي ش   نظمم لادللة لملن  م يلا دةو لي ش م اليصلم اليعالةم لملعنشم  ليل  اععل   ه لي للسم إ  
كعيييي    ساسيييياو اباضيييياام إ   م  ييييم ةيييين ل  يييي ل  ا ييييا    ل زلئريييييم  ديمصييييال صو  لملؤسعييييات  نيةشيييي  ل سييييو لةم ح
ة ضلم كما يلا:

هتيي    يي ه لي للسييم إ  نيةشيي  ليع ييي  ةيين لينوييائنو كييإارل  لصييش  لملعراييم ليعلمشييم ايايدة لصييش  لملكو ييم ل زلئريييم بيي ل    -
  يم ال سيو لةم ح لملؤسعيم ل صوصياديم ا  يم  نجان  ةعم ةن ج لن  لملعرام ليعلمشم الينظريم لملوعل   نظميم لادللة لمل
 ؛ليع لة  الملوغريلت لي  اعا م ح نيةشةعما ح الصع لملؤسعات ل زلئريم
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 ه

إ  حمااييييم لملعيييامهم ح يايدة لصيييش  لملعرايييم لينظرييييم ح البييي  ةييين   يييم لمل لضيييشع لمليرابيييم  ليييل    هتييي    ييي ه لي للسيييم  -
ملؤسعييم ل صوصيياديم ل زلئريييم ةيين ل سييوفادة ةيين  نظمييم لادللة لملن  ييم يلايي دةو  ل  ليعييابم لي  نشييمو اةعراييم صيي لة اصانلشييم

لي ش يييم اليصيييلم اليعيييالةم لملعنشيييم اب و ال يييا ضيييرالة ابومشيييم ةلليييم افرضيييعا لملوغيييريلت لي ايشيييم ادال يييا ح اييي اري ليشيييرا   
 ؛لملناس م يولةش  ل سو لةم

لملن  ييم انظمعييا لملومثلييم ح نظييايف إدللة ل يي دةو نظيييايف لادللة    لةاةيي   إ ييال نظييرن ةوكاةيي   يين ةفعيي يف  نظمييم لادل  -
 ؛لملن  م لادللة لي ش شم انظايف إدللة ليصلم اليعالةم لملعنشمو ةع ليوعر   لل ةويل ات  نظمم

اة   إ ال نظرن ةوكاة   ن ةفع يف ل سو لةم لي ن يعمح ابحلكم  ليل  الصيم لملؤسعيم نكي   صيلاج لملصياضو   -
ن يواااي  رد ليعالصم نو لملؤسعم اة للد ا لي شريم إ  ليعالصم نو لملؤسعيم الي ش يم ليي شعشيمو اباضياام  ي يا   ياع  ن

  لادللة  إ  ا ضييشح  نعيياد نيةشيي   يي ه ل سييو لةم ح لملؤسعييم ل صوصيياديمو اليناةييم  يين اي شيي  ا السييم ةويل ييات  نظمييم
؛عنشململاليصلم اليعالةم   يلا دةو لي ش م لملن  م

  الصيييع   اليصيييلم اليعيييالةم لملعنشيييم اةعرايييم  يلاييي دةو لي ش يييم  لملن  يييم  لادللة   نظميييم  ليييل الصيييع اي شييي  ةويل يييات   لي صييي    -
؛ل زلئريم ل صوصاديم ل سو لةم ابملؤسعات

يعييالةم  الاي شيي   نظمييم لادللة لملن  ييم يلايي دةو لي ش ييم اليصييلم    ةنييااع   إ   ل زلئريييم  لملؤسعييات  ةعييرين  يفييت لنو يياه  -
 ؛ل زلئريم ل صوصاديم ابملؤسعاتحماايم ليرنف نو اي ش    ه ل نظمم انيةش  ل سو لةم لملؤسعشململعنشمو ةع 

إ  ليوييييرق إ  ل نظميييم لادللييييم لحل يثيييمو ليييي  ةييين ييييأ ا  ن نيعييين ح ل سيييايش  لحل يثيييم ح    هتييي    ييي ه لي للسيييم  -
  لمل لصييفات ليةشاسييشم ليعاملشييم اب و ال ييا  دالت بةشةشييم اعييا   لملؤسعييم   شييليوعييشري ا ييا ل نظمييم لييي  اراكييز  لييل اي
 ؛ل صوصاديم ةن  ج  نيةش  اارصشم ل سو لةم

ليو صيي  إ  نعييض لينوييائن اليو صييشات لييي  ةيين لملمكيين  ن اعييا م ح اييي ير  نظمييم لادللة لملن  ييم ةيين  جيي  نيةشيي     -
 لسو لةم لملؤسعم ل صوصاديم ل زلئريم.

 : أسباب اختيار الموضوعاة خام

 نييياذ  سييي اج   يييي ة جعلونيييا ضويييال  ييي ل لمل ضييي ت ا ااضييياام إ  دالاعنيييا لي لاشيييم الب ونيييا ح لي ليييت ح  ييي ل  
لمل ض تو  ناذ  ي ا  س اج ة ض  شم ياعونا  لل   ل ل خوشال ةنعا:

يعيييا مو اليييي ن   ييييزلل ليشيييغ   ل  لي ليييت ليعلميييا اليييي ن  صييي ح ةييين ة لضيييشع    يييال   ل لمل ضييي ت حنييي ايغيييم  لي  مهشيييمل   -
ملؤسعيم  ل  نيةشي  لسيو لةم ليل    لملن  يملي لت  ن ليزلايم لملناس م يلنع   ننظم لادللة  ح  عمال وماة يل ابثوليشاب  

 ؛ل صوصاديم
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  ااو يمنع   ن   بي   ليي   لصيف  ضمن  ةن  ا ضع    ن   اب   لملؤسعم  ح  لادلللت    م  ةن  اع   لملن  م انظمعا لادللة -
   يييييكانا  خ ةااشييييم   ا  نش شييييم   ااراشعشييييم     ااعلشمشييييم     ايلل شييييم     اصيييينا شم    كانييييت  سيييي ل ةؤسعييييم     ن  إسييييرتلاشاشم   ن

 ؛لملون  م
ل إيشعييا ااعميي  جا يي ة ةيين خييالل ليوييي ير اليويي لي  ااي شيي  ةعييايري ل يي دة انظييم    يكيي  إدللة   يي ل  ايمييح يل صيي  -

ةين ليي  لادلللت ليي  بي   ن نيةي    ي لاعا  ن اشيلعا ح نيةشي     اني  يعلعي  تلادللة لملن  م ةن ضمن   ه لادللل
 ؛   لاعا يعين ليفش  ح إباد نش م ليعم  لآلةنم اليعكب صلشح

 نة  لي  ا  مهشم اي ش   نظمم لادللة لملن  م كم خ  يولةش  ل سو لةم ح لملؤسعات ل صوصاديم ل زلئريم؛ -
يلايي دةو لي ش ييم اليصيييلم    ن  ييملادللة لمل  منظميي ي الالييا نعيي   اصييا    مهشييم  ا   ةكانييم لمل ضيي ت  لييل لملعييو ى لييي  -

 ؛اشما ف  نيةش  ل سو لةم ح ف  ليوغريلت لحل يثم لي  اعصف ن ش م ل  مالاليعالةم لملعنشم  
 . ل زلئرح  ب لام لمل ض ت ح ةش لن لي لت ليعلماو ةع  باجم اةويل ات لي ش م ل صوصاديم ملث    ه لي للسات -

 سادسا: منهج الدراسة

  اييإن   ةنيي و  لملرجيي ة  لينوييائن  إ   الي صيي ل     لايي و  يولةشيي   حماايييم  ح  لمل ضيي ت  ةييع   امتايييشا  لي للسييم  يي شعييم  نظييرل
   نيي   ليوللشلييا  لي صييفا  لمليينعن  سيينو ع   لملنيليي    يي ل  اةيين  واحميي د  الضييح  ةيينعن  اايي   ليعييري  خييالل  ةيين  إ   يييوم     ذييين
  لملينعن   ي ل   ن    نو  د يوعيا   ليل  الي صي    افعيري ا  اكي ل  لي للسم  ة ض ت  لملشكلم  ن ةائ حللا  لي شاانت نو اري يعمح
و كمييا ا ل  وميياد  ي ييا  لييل  سييل ج ل سوةصييا   لي للسييم  ة ضيي ت   ا  يلظييا رة  ليفعلييا  لي لصييع    يين  ةفصييلم  نشيياانت  ييي ار

زلئريييمو ةيين خييالل اصييمشم لسييومالة   لخييالل لي للسييم لملش لنشييمو الييي   جريييت  لييل  م  ييم ةيين لملؤسعييات ل صوصيياديم  
حبييت ي للسييم لملوغييريلت لملعييوع ام الخو ييال ليفرضييشات لمل ضيي  م اذييين ابسييود ليف ل دالت لابصييائشم لملناسيي مو الييي   

 .(SPSS)يوشلعا لينظايف لابصائا  
 سابعا: الدراسات الةابقة

 ييييم  لييييل نيةشيييي  لسييييو لةم لملؤسعييييم    نايييير اي شيييي   نظمييييم لادللة لملإن لسييييوعرل  ليييييرتل  ليفكييييرن ح ة ضيييي ت  
و سيي   ييي ل  لييل بشيياج لي للسييات ليعييانةم ة ايييرة ح  يي ل لجملييالو بشييت   ا جيي   حبييا  اناايييت  يي ل  ل صوصيياديم

لمل ض ت نشيك  افصيشلا ييرنف نيو  نظميم لادللة لملن  يم ح لملؤسعيم ل صوصياديم انيةشي  ل سيو لةم اشعياو نشنميا ا جي   
  اناايت ابيوللشي   بي  ةكي انت  ي ل لمل ضي ت  ا إبي ى ج لن ي  لملوةا عيم ةعي و اذيين  ن  يل م  م ةن لي للسات 

اةييين نيييو   يييم  ييي ه     بل عيييا ايرصيييت إ  ة لضيييشع ضيييمنشم اييي خ  ح  شيييات حبثنيييا  ييي ل  ا نيييا  الصيييم بيييري ة اييييرة نييي و
 :لي للسات    ةا يلا
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و ا ييا دللسييم  (: ل يي دة الي ش ييماييي ير نظييايف إدللة ةوكاةيي ع  نيييت  نيي لن:  (2005)سيينم    (Éric Brunelle)دللسييم   .1
  (Sherbrooke) ليييل دلجيييم لملاجعيييوري ح لي ش يييمو جاةعيييم    إ  لملركيييز ل ييياةعا يلوييي لي  لي ش يييا هبييي   لحلصييي لةة ةيييم  

 لناةيم لينةيا  اني يي    و(ISO 14001)ا  (ISO 9001)نيو   لييرالنف إبياد إ  لي للسيم   ه    اتا   كش شن/كن ل.
  لملنظميم  ةين  نكي   السيعم  يويلي  ةعرايم  ليوكاةي   نيةشي   ن  إ   لي للسيم  ي ه اا صيلت ليوكاةي . ح بي   خي  ا ليي 

  ح لملنظميم ة صيع  انيعيو ليو ي ير ااةلشي   صي  اشيغش    ك  ااكايشف  كفا ة   ن   ينون  لي ن  ليوكاة   لملعنشم هب ل  الملعايري
 يو جشي  اسيشلم  ا ي     لينظايف   ل  ن  كما  ش ن .  اف ق لملوكاة  لادللة  نظايف  ن ا لئ   إ   ي ا اا صلت ليع قو

 .لملعو لةم يلونمشم لييري   امتعش   لملعومر ليولعو لملنظمم حن 
نظيم لادللة  ع  نييت  ني لن:  (2005)سينم    (Kristina Oskarsson and Fredrik von Malmborg)دللسيم    .2

 .Corp. Soc. Responsib)ةةييال نشيير ح  لييم     يينا ييا   ييالة  و  (لملوكاةلييم كاسييواانم ةؤسعييشم يلونمشييم لملعييو لةم

Environ. Mgmt, 12).   نظييم لادللة لملوكاةلييم كاسييواانم  ليعالصييم نييو    اا ضييشحإ  ييير    لي للسييم  يي ه  يي اتا
ليوي شةييا الةيي  ا ا ضييشح  يي ه ليعالصييم نوي شيي   يي ه     نييلينابشييم لينظريييمو ا ةييا ح ل اةؤسعييشم يلونمشييم لملعييو لةم ةيين  

اليعييا شم حنيي  نيةشيي  ليونمشييم لملعييو لةم ةيين خييالل دةيين    ت  ن سييشم سيي ي يم للئيي ة ح ليعيياعاييال  يييركالي للسييم  لييل  
   ةييليشييركات ليعي ي يم  فعييرال ل وماةيا ةوزلييي ل نوكا ن    إ   لي للسيم   يي ه  اا صيلت   نظميم لادللة لملدولفييم لصاصيم هبييم.

اليصييلم اليعييالةم لملعنشييم ذلت ليصييلم الييي  اعييا م ح إدللة    دللة ةيين لية ييااي لي ش شييم ال يي دةجعيي د م اشمييا يوعليي  ابا
 ل سو لةم يلمؤسعات.

نظييايف إدللة ةوكاةيي  ح يييركم لي نييا   دلة اعايييم يولعييو  ع  نيييت  نيي لن:  (2009) سيينم  (Jozef Gasparik)دللسييم    .3
 Organisation, Technology and)ا يييا   يييالة  ييين ةةيييال نشييير ح  ليييم    و(ةعيييو ى ل ييي دة الي ش يييم اليعيييالةم

Management in construction, an International Journal, Vol 1, N1)اصييف  إ   لي للسييم   ي ه  . ا يي ات  
 ISO)نظيايف إدللة ل ي دة    :لمل لصيفات ليثالايم   ليل  ومياد لملوكاةي  اب   لادللة  نظيايف  نوي ير  لملوعلةم  ل ساسشم  لصي لت

 OHSAS)و نظيايف إدللة ليصيلم اليعيالةم لملعنشيم  (ISO 14001: 2004)لي ش شيم    لادللة  و نظيايف( 2008 :9001

  ليوديييشفو  ليرؤيييمو  ةثيي   لملوكاةيي   لادللة  ل ساسييشم ينظييايف  ليعملشييات  لي للسييم   يي ه  نيليي  حبشييتو  (2007 :18001
  خييا   جييز   او ييمن  الييي   لادللة لملوكاةيي   ننظييايف  لملوعلةييم  يل اثئيي   لي للسييم   يي ه  ااعرضييت  ليولعييو.  رلص ييموملل  ليونفشيي و
  لي للسييم   يي ه  اا صييلت  سييل ااكشم.  ةؤسعيم   شييرين  ح  لييريةييم نناييا    ي ه  انفشيي    اا   لملوكاةيي و  لادللة  نظييايف  يودييشف

جلشيع   اسيالةم لانوياج  جي دة نيعيو  إ   ييؤدن  لي نيا   تةؤسعيا  ح  ليفعيال  لملوكاةي  نظيايف لادللة  انيعيو  انفشي     ن   إ 
  يفعيم  ن  ن يرالة ا اصيت  ولييزابئن  لضيا انيةشي  لي ش شيم اب  لني   لملوعلةيم الي ايشيم  لي  نشيم لملعيايري كي  ااي شي   ليعياةلو
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  ييزابئنل لضيا يولةشي  اسيشلم  ايكني    ي   ييشب لينظيايف  ي ل لملي ففوو ا ن   جلشيع  ص ي   ةين لملوكاةي  لادللة نظيايف  اينفي  
 .اخالج  لي  ن  دلخ  ل س لق ح اليعمعم اليناا  لملؤسعم ح يلم ففو ليعم  فرا  انيعو

آيشيييات ةرلص يييم ل دل  ليعييياملا: باييييم ةؤييييرلت لملعيييؤايشم  ع  نييييت  نييي لن:  (2009)سييينم    (MOEZ SEID)دللسيييم   .4
 Faculté)ليوعييشريو كلشييم  ح  ليي يف    شيي  يييعادة دكويي لله  ليي يفنيةة ةييم  ا ييا دللسييم  و  (ل جوما شييم يلشييركات بييري لملايشييم

Jean Monnet)  و جاةعييم ابلييب ل ن نشيم(Paris-Sud)  ليوعيير   ليل آيشيات ليرصانييم    إ   لي للسيم   ي ه   ي اتا   .ارنعييا
لييت  مشلملعييؤايشم ل جوما شييم يلشييركات ا   يةشيياس   ؤيييرلت بييري ةايشييم   لييل ل دل  ليشيياة  يلشييركات ليفرنعييشم اب سييوعانم

ابيييربم ةيين لجملعيي دلت لمل  ايييم ةيين  يير     إ   نيي   لي للسييم   يي ه  اا صييلت  يييركات ارنعييشم.  (08) يي ه لي للسييم ةانشييم  
ل جوما شيم يلشيركات اي يرالة ل نوةيال ةين    لملعيؤايشم  يف لي ن ي يشي  ل كيادنش ن مل ضي تلملؤسعات اابيربم ةن ل  وما

ل دل  ل صوصييادنو إ   ن ذييين ي ةييل صييع ا    ليرتكشييز  لييل  نيي   ةيين  الملؤسعييم ةيين جان يي  ليكليي  صشيياس الحلكييم  لييل  دل 
ااباضييياام  ي يييا إن ل عييي  ليييي ن ا  يييي  نعيييض    ونييي ين  ملع صيييات متنيييع لملؤسعيييات ةييين ليةشيييايفا وييي ن  ليييل جلليييم ةييين ل
  مشيعل دل  ليشاة ( أييت نيت ضيغف جعيات خالج  يلشركات  ماد ةؤيرلت لملعؤايشم ل جوما شململؤسعات ح  ال ل و

اضيع   ي ل  كمشيم خاصيم اب دل  ليشياة  ا ي ل للجيع    صيع نم ح   ناذأييت  لل ل سعا لملنظمات بري لحلك ةشمو ا ن   
 يكثرة لملؤيرلت لملعوعملم ح صشاس   ل ل دل .

  دللة لي ش شييييم ادال ييييا ح ليونمشييييمنظييييم لاع نيييي لن:  نيييييت    (2009)سيييينم    (مطااااأميول ااااوغاعاااا    ااااأم)  دللسييييم .5
(.  02  و ليعيي د25اليةان نشيمو لجمللي     ل صوصياديم  يلعليي يف  دةشي   جاةعيمع  ا يا   يالة  ين ةةييال نشير ح  ليم  و(لملعيو لةم

نظيم   اؤديي   ليي ن لملعيم ليي ال  خيالل ةين لي ش يم نشيؤان  لملرا ييم لملعيائ  إ  ليرتكشيز لي لضيح  ليل لي للسيم  ي ه  ي اتا 
  ا ضيشح ليعالصيم  خيالل ةين لملعيو لةمو اذيين ليونمشم  د م ح  يف لي ش م  لل لحلفا  س ل ل ح ن  اععم ملا لي ش شمو لادللة
لصوصيييادن ةييين    نشيييا  نشيييرن   ن  ل ساسيييشم  اشيييك  لي  اةيييم  يك  يييا  لي ش شيييمو  لادللة  انظيييم   ناصييير لادللة  نيييو  ليكائنيييم

نييم ةيين خييالل  ملو لي ل  الكعا ةييع ال شييم لبوشاجييات ليونمشييمخييالل لحلفييا   لييل لمليي لد لصييايف المليي للد ليي شعشييم ااريييش  لسييوع
  ةيين  لملعييو لةم  ليونمشييم  ضيياام  ي ييا هتيي   إ  ا ضييشح ةفعيي يفلمل ل ةييم نييو ل بوشاجييات ل صوصيياديم ال جوما شييمو اابا

  ليعياي م لي ش شيم لآلاثل  ين  ا يال لملعيو لةمو ليونمشيم ح  ةين دال لي ش شيم لادللة نظيم اؤديي  مليا ا ناصير او  نعاد يا خيالل
   ليل ليرتكشيز ةيع  الالياو ليي اي  لملعيو يو  ليل لملعيو لةم  نعياد ليونمشيم ليوعرييف  خالل ةن التلملوع ل صوصادن يلنم 

  لي ش شيم لادللة نظم نو ليعالصم يوكاةلشم  لملعوة لشم س لاي ةع ا ضشح ليرؤيم ح اةؤيرلهتا ل اي يم ذلت لي ش شم  لملشكالت
  لي ش شيمو لادللة نظيم انفشي    دالت نعيا م  ةين لييربم ا ليل  ني    اا صيلت  ي ه لي للسيم إ  .سي لاي ح لملعيو لةم اليونمشيم

   يال  ح اليوي لي  ليوأ ش  صا  ة ا سشع  اإن   لي ش شمو لادللة لملعو لةم انظم ليونمشم نو ليكائنم ليعالصم  س  ا ضح لي 
  ليوشيريعات  افعشي    ين  و ا يالكاايم  ن الي لي ل  لملي ن   ح لي ش شيم لي ش يا اليثةاايم ليي  ا  مهشيم  ليل ليرتكشيز ةيع  لي ش يمو محاييم
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  لمل ل ةيم  كشفشيم   يال  ح  لي للسيات  اعمشي   إ   ليةيرلل  اةودي ن  لي يابثو  كي  ةين  اد ي ة لي ش يمو حلماييم ااي ير ا ليةان نشم
  ناةاضي ا ي ل ااكي ن   لشي و يعي ل نيرانةن  ن ل سياس ليل نيم سوشيك     يا  اليونمشيم لملعيو لةمو  لي ش شيم  لادللة  نظيم  نو
 .لملعوة   ح شالي ج

  ح  ل  ليشيياة  يلمؤسعييم ل صوصيياديمح ل د  ليييولكمع  نيييت  نيي لن:  (2010)سيينم    (رلعأيااععبااا رلاار  )  دللسييم .6
  كلشييمح ليعليي يف ل صوصيياديمو     ليي يفدكويي لله    ا ييا دللسييم ةة ةييم ينشيي  يييعادةو  (ل زلئيير ح فيي  نييي ايت ليونمشييم لملعييو لةم

  إ   لي للسييييم   يييي ه   ييي اتا   ل زلئيييير./1سيييييشف    جاةعيييم اربييييات   ييياسو  ريليوعييييش  ا ليييي يف  اليواالييييم  ل صوصيييياديم  ليعلييي يف
  ج    إيكايشم  دللسم خالل ةن  ل زلئر ح ليعم ةشم ل صوصاديم لملؤسعات ح لملعو لةم ليونمشم الصع  دللسم لل    لي ص  
  لملؤسعيييات   ن   ي لضيييحل  ةييين  ابت   نييي   إذ  لملعيييو لةمو  ابيونمشيييم  ل صوصييياديم  لملؤسعيييات   الصيييم  بييي ل  اوملييي ل  اليييي   ةعميييم

   نعياد  صي لت  يي ين انوشايملجملوميع.    ح ليفا ليم ل  يرل  ابصيا ةثي  ةثلعيا  ليونمشيم ل ياانت  رل ياة ةعنشيم ل صوصياديم
  الملعيومر ليي لئم ليعيعا  خيالل ةين اذيين  ل صوصياديم لملؤسعيات ةي لل  لنشيغا ت ةن يواز    جز ل لملعو لةم ليونمشم
  ييوم اليي ن ليشياة   دل  يا   ليل ليوصيراات  الين لنعكياس ةي ى  ليل اليوعير  شيالجوما  لملعي  يم ابيوصيراات يلولليا
   صيلاج يكي   لملؤسعيم نيةةعيا  ليي  لايي ات ةعيو ايت  ين الااصيا  ليةشياس خيالل ةين لي لصيع   ل  ح  ني  لي  نيم
  كعشنيم مسنيتل  يصينا م ليعمي ةا  ليةييات ةؤسعيات الصيع  نيو ياسيع  ايرق اجي د  ين لي للسيم كشيفت يةي  ا   .لملصياض
  ةيا ل جوما شيم ابملعيؤايشم ايا يوزليفو  يلشيركات ل جوما شيم ابملعيؤايشم يلولليا لياليةيم  لي يراليم لملويل يات ةيع  ة لاسيم

  ل صوصياديم لملؤييرلت  ليل ليرتكشيز ييزلل    صشاس و  ج  ليشاة و امن ل دل   ن  ةاو  لملؤسعات   ه  ن   ضعشفا يزلل
  اةي   ل دل و  ي ل  ين اابينعي م ي اصيا   ال جوما شيم. لي ش شيم ابملؤييرلت ايفل  وميح   ضيعف ةيع اجي د اةيف الملايشيم

  لااسيي  ل اني  يغييا ليي ن ذيين  ي  لمل لاسيم  لملؤسعيات إيشي  الايأ ليي ن لي بش   لااصا   ن  إ  لي للسم ا صلت
  ليةشيايف لملؤسعيات ل لي فير ليي  ا اليوشيريعات  ليةي لنو اي شي   ائليم نييت أييت ل خيري  ي ل إ  ليلاي   ا ن  اةيفو
  .ن ين

اشيدش  نظيايف إدللة ل ي دة اليعيالةم الي ش يم  ع ني لن:نيت    (2013)سنم    (Badr Dakkak et Autres)دللسم    .7
 ,Qualita2013)  ةةييييال نشيييير ح  لييييم   يييين  ا ييييا   ييييالةا(الملصييييغرة  لملوكاةلييييم يلشييييركات لملغرنشييييم ليصييييغرية الملو سيييييم

Compiègne, France)   صيا يات ح اعمي  ةغرنشيم ةؤسعيم   شيرين اشيدش   نويائناةي     إ   لي للسم   هات  . ا 
 لي للسيم  ي ه ل ومي ت ليوشيدش    ي ل ايونفشي   واليعيالةم  الي ش يم ل ي دة  نظميم  دل   ةعيو ايت يوةشيشم خمولفيم ا نشيم

 ا ات اال  ح  لحم يك  ل س لم   اي ايت ني ي   اا  ويلوي ل   ا ت   ة  ساس  لل  لصشاللت ةوع د لسو شان   لل
 ليةيرلل لختياذ ةعيو ايت خيالل  ةين اليعيالةم الي ش يم ل ي دة  نظميم   دل  يوةشيشم (ليوشيغشلشم  ليوكوشكشيمو لاسيرتلاشاشموع

 انبشيم اةين انبشيمو ةين يلولعيو  ل اي ييم ذلت التجمليل ني يي   ةين  ليوشيدش   ي ل امتكين.اة ضي  شم دصشةيم نيريةم
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  ن  ليوشيدش   ي ل نويائن ااظعيرو  اشدشصيعا ا  ليي  لملؤسعيات  ي لتهتا   اار   فالي ع  لية ة نةا  ني ي    خرى
 اعوثمر  ن  لملغرنشم لملؤسعم  لل   ن  يفعر ةا ا  ل .لملؤسعات ةعظم ح نيةشةعا  يوم ع لملوكاة   لادللة نظايف    ل 
 اباضياام لملوكاةي و لةلادل  نظيايف ةيزلاي ةين ال سيوفادة اليعيالةم الي ش يم ل ي دة  نظميم  يويي ير ةعيومر  انشيك   كثير
 كي   يا  ح نفعايشيم ايعيا م   دلئعيا يولعيو بامسيا  ياةال يك ني  لي شيرن لير مسيال ح  اعيوثمر  ن   لشعيا  بي  يي ين

 .لملؤسعم اود  ا  إسرتلاشاشم
  نظييايف لادللة لملوكاةيي  اداله ح ل دل ع  : نيي لن نيييت    (2013)سيينم    (اسااععلاادزياا ر ملرضاادرلعقااأي)  دللسييم  .8

العفم ح إدللة ل  ميالو  ليب    دكو لله  ا ا دللسم ةة ةم ينش  يعادة  دللسم ةش لنشم(و-  يشركم نفف ل ن ج  ليشاة
لنيالصييا ةيين  مهشييم لينظييايف لملوكاةيي  ح   نيي     ا ضييشح  إ   لي للسييم   يي ه   يي اتا   ليعرلق./لادللة ال صوصييادو جاةعييم لي صييرة

ةون  يييم لحليييي لد  الملشيييكالتو النعكاسييياا  لابانشيييم  لييييل  عييي دة ا لملعا يييم ليشييياةلم ملشيييكالت ابيييي لد  ليشيييركات ةو
 دل  يياو كييان ةيي ل لخوشييال نظييايف لادللة لملوكاةيي  اداله ح ل دل  ليشيياة  يشييركم نفييف ل نيي ج عدللسييم ةش لنشييم(  نيي لان  

دللييييم  الت لاي  رابييمو  جريييت لي للسييم ح لمل لصييع لانواجشييم الادلليييم يلشييركمو ح حماايييم يكشييف ااشييدش  لملشييك
الحل لد  ليفنشم لي  ارلا   ملشات ليشركم ا  ماناو مش   ومع ليشركم جلشيع ليعياةلو ح  ش اهتيا لادللييم اليفنشيم ا ليل  
ااييي  ةعييييايري حمييي دةو السييييود يف  بييييرل  جليييع لي شيييياانت اةييي خالت ليوللشيييي   دلاييييوو ل ا  صائميييم ليفليييي  يكشييييف  

كم لملدولفييمو الييرلئيي  لملو صعييم ملعا وعيياو اليثانشييم لسييو شان حمكييم اخمويي   ت ليشيير لملشييكالت الحليي لد  لييي  ا لجيي  نشييا ا
اا صييييلت     سييييويالت آلل   اييييرلد ليعشنييييم  يييين ةعييييو ى  اييييري نظييييايف لادللة لملوكاةيييي  ح نيعييييو ل دل  ليشيييياة  يلشييييركم.

لي للسم إ  إةكانشم اي ش  نظايف لادللة لملوكاة  ح يركم نفف ل ن ج لي صرة.
ةعييايرة ا دل  ليشييركم ليعاةييم ل زلئريييم: بايييم يييركم ةشنييا   ع  نيييت  نيي لن:  (2015)سيينم    (Naima Chouali)  دللسيم .9

ح  ليي يف ليوعييشريو جاةعييم ة ييي د ةعمييرن نوشييزن ايا/     لييل دلجييم لملاجعييوري  لحلصيي ل  هبيي    ا ييا دللسييم ةة ةييمو  (جبايييم
  نظيايف  اانفشي      ومياد  (EPB)ةؤسعيم ةشنيا  جباييم    داعيت  ليي   ل سي اج    ه لي للسم إ  ليرتكشز  ليلا  ات  ل زلئر.
ا ي ل ةيين خييالل إا يات ةيينعن حبثييا ل ومي  اشيي   لييل    .انفشي   يي ل لينظييايف  نعيي    لملوكاةي  ا  ييم لينوييائن ليي  سييالوعا  لادللة

انظيم    لملعيو لةم  يكي  ةين ليوةشيشبو ليونمشيم   ت لينظرييململ ضي   دوليف ج لني  اشما يوعل  الي اثئةا  لش برلحشلي لت لي 
  (EPB)  و  ةا ح ل ان  ليوي شةا اوم إجرل  ةعح ياة  ملؤسعم ةشنيا  جباييم(الي ش م اليعالةم ل  دةع لملوكاةلم لادللة

 للسيم.  ح لي  ةن  ج  جلع لملعل ةات يلولة  ةين ارضيشات لي ليت انيلشلعيا ا ي ل ةين خيالل ل  ومياد  ليل ل سيومالة
ا ليوأكشييي   ليييل  ن نييي ه    (EPB)  اا صيييلت  ييي ه لي للسيييم  نييي  ةييين خيييالل دللسيييم ليعشاسيييم ليعاةيييم ملؤسعيييم ةشنيييا  جباييييم

يلاي دة اليعيالةم الي ش يمو    ليثالايم  لجمليا ت  اغييا  ل دل      ل   ةشرتكم  اشم  حماال  إدلليم  اإسرتلاشاشم لملؤسعم لؤيم
   ةشزة انااعشم.  ل صوصاديم اكع   لينوشام يعا م ح نيعو وكاة لمل  لادللة انفش  نظايف ا ن ل وماد
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نظييم لادللة لملوكاةلييم  ع  نيييت  نيي لن:  (2015)سيينم    (Adela Mariana Vadastreanu and al)دللسييم   .10
 A Literature Review, journal of Investment) و ا يا   يالة  ين ةةيال نشير ح  ليم(ي ش يم اليصيلميلاي دة ال

and Management, Vol 4, N 6)  . اشعيا نيوياج ليي  ل صوصياديم  لي ش يم صيع نم ني يي    إ  لي للسيم  ي ه  ي اتا 
 الي ش يم ل ي دة ةويل يات  يول شيم ل لاب  ةين ةزيي    يولةشي  لانوياج اكلفيم ختفيشضا   ليع ق ح نةائعا  ج  ةن لملنظمات
 اصوا يعوغرق الي ن الملايشم  لي شريم لمل للد ختصش  لملنظمم ح شبلملةاي   ه اي ش  ايويل  ولملعنشم اليعالةم اليصلم
 لحلايم   ه ح ل ا   اةن  لمل للد ختصش  ةن يزي   ذين اإن   كثر  ا ةةشاسو اي ش   ضرالة بايم ح  ن  إ    يالو
 لملوكاةليم ليصيشغم ل ومياد  ج   ةن  ن   ا الملشكلم وةعوة   نشك  لملةايشب اي ش  ث  ةوكاةلم  ملةايشب س ذج اي ش 

 لادللة ينظيايف ليرئشعيشم لينمياذج  لملةاييم  ي ه نيلي  ا لشي  .ليونظشميا  لملعو ى  لل ليوغريلت نعض إجرل   ب  يلمةايشب
  ل نظميم  يوكاةي   سياذج   ي ة   نياذ    ني  إ   اا صيلتو  ليثالايم  لملةيايشب  ا لئي    ليل لي ي   ااعلف ل دنشات  ح لملوكاة 
 اينيون لملعنشيمو اليعيالةم اليصيلم  لي ش يم  نظيم  ل ي دةو  إدللة  نظيايف   يا  ليوكاةي   ح  لسيود لةا   ياا كثر   لملدولفمو  لادلليم

  لملنعيةم  ليرئشعيشم  ليةيرلللت  ةيزلاي  ةين  ال سيوفادة  ليرئشعيشم  لادللة  افائف  ح  ليولكم  ةن لملنظمم  متكو ليوكاة    ل  ن
 الحلي   انفشي ه صيع نم ح اوومثي  ليوكاةي     ل  يعش ج  ع مابين  ا ةا   وليوكايشف   ص   اليكفا ة  لملنظمم  نشا   ح  اليرتلنف

 .لملرانم ةن
حن  نيةش   نعياد ل سيو لةم كمي خ  يوعزييز لملؤسعيات    ليو ج ع ن لن:  نيت    (2017)سنم    (مرميقطوش)  دللسم .11

 ةييم  ا ييا دللسييم ةةو  نعييو ليك ييرية(  SANIAKسيييشف اةؤسعييم    ENPECدللسييم ةةالنييم نييو ةؤسعييم    -لملعييو لةم  
  جاةعيم اربيات   ياسو  ليوعيشري  ا ل يف  اليوااليم  ل صوصاديم  ليعل يف  كلشمح ليعل يف ل صوصاديمو     ل يفدكو لله   ش  يعادةين

نيةشييي     ؤسعيييات ل صوصييياديم ل زلئرييييم إ إ  لي صييي    ليييل ةييي ى ا جييي  لمل ييي ه لي للسيييم     ييي اتا  ل زلئييير./1سييييشف  
ةةالنيم نيو كي     ؤسعات لملعو لةم ةيع إجيرل  دللسيمن ي  م ايعزي لملخ  لي  خمولف  نعاد ليونمشم لملعو لةم اب و اله لمل  

الي عيي  ل جومييا ا    صوصييادنكيي  ةيين لي عيي  ل   ا ن   ونعييو ليك ييرية  SANIAKسيييشف اةؤسعييم    ENPECةيين ةؤسعييم  
  ن خييالللملؤسعييات ةيي  إدللة جشيي ة يلونمشييم لملعييو لةم حالي عيي  لي ش ييا يعييا م ح اعزيييز لملؤسعييات لملعييو لةم  يين  رييي   
ليثالاشيييم ال  وميياد  ليييل    نيةشيي  لنييي   لينعييائا يلنوشاييماي شيي   م  ييم ةييين ليعشاسييات ال سييرتلاشاشات الي صييي ل إ   

خمولييف ل  ييرل  ذلت لملصييللم     لييل إييي ات باجييات الب ييات اايلعييات   م  ييم ةيين ل دالت الملعييايري ليعاملشييم اليعميي 
افييائف انشييا ات لملؤسعييم انيلييا    شييم لملعييو لةم ح خمولييفليونم  اةيياتابملؤسعييم إ  جانيي  ضييرالة إدةيياج ص ييااي ال وم

اراق ذلت د ييم إبصيائشم حني  ا جي  كي     اا صلت   ه لي للسم إ  اج د    ه ل خرية ابملعؤايشم ل جوما شم الي ش شم.
يولةشييي   نعييياد ليونمشيييم لملعيييو لةم كمييي خ  يوعزييييز    نعيييو ليك يييرية  SANIAKسييييشف اةؤسعيييم    ENPECةؤسعيييم  ةييين  
  .    SANIAKلملعو لةم ارجح إ  صاض ةؤسعم  ؤسعاتلمل
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  الي ش يم اليصيلم يلاي دة لملوكاةي  لادللة نظيايف اي شي  نييت  ني لن: ع اير  (2018)سنم    ) عألعزرل ي (  دللسم  .12
  ا يا دللسيم ةة ةيم ينشي  ييعادةل زلئرييم(و   لملؤسعيات ةين يعشنيم دللسيم-ليصينا شم   يلمؤسعيم لي شيرن ل دل   ليل
  ل زلئير.  /1  لحلياج ص ير ابانيم ليوعيشريو جاةعيم ا لي يف اليواالييم ل صوصياديم ليعلي يف ليوعشريو كلشيم  ل يف ح  ل يفه  دكو لل

ح    لي شيرن  ل دل   ليل اليصيلم الي ش يم يلاي دة لملوكاةي  لادللة نظيايف اي شي   اير ا ضيشح إ  لي للسيم  ي ه ا ي ات
  لملوكاةي   لادللة انظيايف لي شيرن ل دل  ةين كي  الصيع   ليل ر ليوعي خيالل ةين اذيين ل زلئرييمو ليصينا شم لملؤسعيات

  220  اي يت بشيت ل سيو شان  لسيود ليف ا  ذيين اي لي   نشنعمياو اليعالصيم لملؤسعيات هبي ه اليصيلم الي ش يم يلاي دة
  تل سيو شاان   ي د انلي   الي ش م اليصيلمو يلا دة لملوكاة  لادللة نظايف   ةت جزلئريم صنا شم ةؤسعم 12 ح لسومالة

  ةعيو ى   ني    إبصيائشم  د ييم  ذا   ار  ي ج     ن   إ   لي للسم   ه اا صلت .135لابصائا يلوللش  ليصاحلم عرتجعململ
  ليونفشييي    ليودييييشفو  عليعشاسيييمو  اليصيييلم  الي ش يييم  لملوكاةييي  يلاييي دة  لادللة  نظيييايف  ةويل يييات  يوي شييي   (α≤0.05)ةعن ييييم  

 .ل زلئريم  ليصنا شم ملؤسعاتل ح نلي شر   ل دل   لل اةرلجعم لادللة( ليفل  اليوشغش و
 موقع البحث الحالي من الدراسات الةابقةثامنا: 

 إيشعييا لي ييابث ن  ريإن ليغيير  ةيين اةيي    يي ه لي للسيياتو يكميين ح إبيياد نعييض ليفايي لت لملعراشييم لييي  ع يشيي
 ع ةععيييياو اابيويييياي  ا اوةيييياليعييييانة ن ليليييي ين حبثيييي ل ح ةثيييي   يييي ه لمل لضييييشع  ا لمل لضييييشع ليةري ييييم ةنعييييا  ا لييييي  اوكاةيييي   

ليوأسشب ل ش  ملعا م لمل ض ت اض ف ةوغريلاي  اصيشابم لاييكايشم اليفرضيشات ن صيم ااضي  و اباضياام إ  لي ليت ح  
ليييرتل  لينظييرن بيي ل لمل ضيي ت اةعراييم ل ن لي ييابثو الملفكييرين اشيي و اجلييع لي شيياانت الملعل ةييات بيي ل ةوغييريلت لمل ضيي ت  

ح جلع لملصادل الملرلجع لملعمم ي نا  لصيم اإارل  لملعا م لينظريم احمااييم إسيةا عا  ليل  للسات ال  وماد  لل   ه لي  
ا لييل ليعميي يف    لي للسييم ليوي شةشييمو اباضيياام إ  ةةالنييم   ييم نوييائن لي للسييم ةييع نعييض  ا كيي  نوييائن لي للسييات ليعييانةم.

ثييري ةيين ل  لنيي و اختولييف ةععييا ح ج لنيي   خييرى  ه ح كووشييان  لي للسييم لحلايشييم ةييع لي للسييات ليعييانةم لمليي ك لة   ييالا
   ي ةو  مهعا:

انفرد   ه لي للسم  ن لي للسات ليعيانةم يك  يا اعوي  دللسيم اشيم  جلشيع   لةي  اةوغيريلت نيةشي  ل سيو لةم  ليل   -
ادللة لي ش شيم  نظيايف لةعو ى لملؤسعم ل صوصاديم ةن خيالل اي شي  ةويل يات  نظميم لادللة لملن  يم عنظيايف إدللة ل ي دةو  

 انظايف إدللة ليصلم اليعالةم لملعنشم( خالاا يل للسات ليعانةم لي  باايت ك  ةنعا دللسم ةوغري  ا ةوغريين اةف.
ةعييايري اة لصييفات ةثيي   لنييف  نظمييم لادللة لملن  ييم   ضيي ت ل سييو لةم ح لملؤسعييم ل صوصيياديم ل زلئريييمو اضييم  يي ة    -

يصييييلم اليعييييالةم لملعنشييييم ح ة لصييييفم البيييي ة اا شييييان ةييييا ةيييي ى ةعييييامهوعا ح نيةشيييي   ش ييييم اللي   و يييي دةلضييييم ة لصييييفات  
  ل سو لةم يلمؤسعم ل صوصاديم.
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 ISO)لملويل يات لملشيرتكم  نظميم لادللة لملن  يم يكي  ةين نظيايف إدللة ل ي دة    كي   نيو  لييرنف  بااييت  لي للسيم   ي ه  -

 ISO ا    OHSAS 18001)لة ليصيلم اليعيالةم لملعنشيم  ايف إدلانظي  (ISO 14001)و نظيايف لادللة لي ش شيم  (9001

    .ا ار ا  لل نيةش  ل سو لةم ح لملؤسعم ل صوصاديم ل زلئريم  (45001

ايييي ي  يييي ه لي للسييييم لصلفشييييم لينظريييييم يلعالصييييم نييييو اي شيييي   نظمييييم لادللة لملن  ييييم انيةشيييي  ل سييييو لةم ح لملؤسعييييات    -
 ليل  ني   نياذ  الصيم  ايري نيو اي شي  ةويل يات  نظميم لادللة لملن  يم انيةشي     وي شةيال صوصاديمو ااؤكي  ح جان عيا لي

 .ةراكزلت ل سو لةم  لل ةعو ى لملؤسعات ل صوصاديم ل زلئريم
ا ضشح   م ةويل ات  نظمم لادللة لملن  م يلا دة الي ش م اليصلم اليعالةم لملعنشم لي  اؤار  لل نيةشي  ل سيو لةم   -

 .ل صوصاديمؤسعم ح لمل
 .ةؤسعم لصوصاديم ة ي م  لل ةنا   جغرلاشم خمولفم اب زلئر 18نل    د لملؤسعات لي  مشلوعا لي للسم لحلايشم  -
  (ISO 45001 ا  OHSAS 18001ا ISO 14001 وISO 9001)بيييي دت ةوغيييييريلت  نظمييييم لادللة لملن  يييييم    -

دللةو ليودييييشفو لملعل ةيييات لمل اةيييمو ليوييي صش  ليييي لخلاو ةرلجعيييم  ظيييايف لاليةشيييادة ال يويييزليفو سشاسيييم نابملويل يييات ليوايشيييم:  
 .لادللة اإجرل لت ليولعو لملعومر

  ا ليوع ييري  يين ةوغييريلت نيةشيي  ل سييو لةم ح لملؤسعييم ل صوصيياديم اب نعيياد ليوايشييم: ل دل  ليشيياة و إييي ات ةويل ييات  -
 .يولعو لملعومر دلة لالب ات  صلاج لملصللمو ليولكم ح لملدا ر ليكلشم ا 

 تاسعا: نموذج الدراسة الميدانية

  ح  لمل يو لي للسيم  سي ذج  ايي ير ا   اةي   لمل ضي  مو  اليفرضيشات  لمليرابيم  الاييكايشم  لي ليت    ي ل   ضي    ح
  نيةشييي  ل سيييو لةم ح لملؤسعيييات   ليييل   نظميييم لادللة لملن  ييماي شييي      ايييري  ةييي ى  اكييرة  ا ضيييشح  هبييي  لملييي ليو    ليشييك 

 .ليفرضشات  او منعا لي  لملوغريلت  نو ليةائمم ليعالصم  اير   ول زلئريمصاديم ل صو
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 :منوذجرل ملرسد(1-0)رلشكلملقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةن إ  لد لي ابت. رةص مل:
 : هيكل الدراسةةاشرا

ملناصشييم انيلشيي  لا ييال  اصيي ل  خصصييت االاييم  حبشييت  و  اخامتييم   لنعييم اصيي لةة ةييم ا صعييم ة ضيي ت لي لييت إ   
يلمفيييا شم لملرا ييييم نكييي  ةييين ةوغيييرين لي للسيييم  نظميييم لادللة لملن  يييم يلاييي دةو لي ش يييم اليصيييلم اليعيييالةم لملعنشيييم    لينظييرن

 ال سو لةم ح لملؤسعمو  ةا ليفص  ليرلنع اة  خص  يل للسم لملش لنشم. ااشما يلا نكن ا ضشح ك  ةنعا:

 

ل سو لةم   :رلتأبعرةعت  رلرئيسدرةتغي
 ح لملؤسعم 

 ل دل  ليشيييييييييييييييييييييياة  عل صوصييييييييييييييييييييييادنوأوال: 
 ل جوما او لي ش ا(. 

إييييييييييي ات ةويل ييييييييييات الب ييييييييييات  اثمياااااااااأ:
. صلاج لملصللم

ليكلشييييييييييييم ليييييييييييييولكم ح لملدييييييييييييا ر :اثلثااااااااااااأ
 .( شم ال جوما شمل صوصاديم الي شع

  دلة ليولعو لملعومر.ملربعأ:

 

 نظمم لادللة  رةتغيرلرئيسدرةستقل:
 ISO ،14001 ISO 9001)  لملن  م

 (ISO 45001 ا OHSAS 18001ا

 . يةشادة ال يوزليفل وال:أ 
 . سشاسم نظايف لادللةاثميأ:
 . ليوديشف:اثلثأ
 . لملعل ةات لمل اةم :ملربعأ

 . ليو صش  لي لخلا :خأمسأ
 . ةرلجعم لادللة:سأ سأ
 . و لملعومر إجرل لت ليولع  :سأبعأ

 

علحلايمو   شعيم لمللكشيمو  رلعورملرةؤسسايد
   شعم لينشا و نياق ليع ق(.

 

 01فرضيد

 

 ضيدرلرئيسيدرلفر

 

 02فرضيد

 

 03فرضيد

 

 04فرضيد

 

 05فرضيد

 

 أت ي

 رلتغااااااااذيدرلعكاااااااااااااسيد
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 ل

ليوعيير     ام إ  ليوعيياؤ ت ليفر شييم اليفرضييشاتو كمييا ا اباضييا   للسييما اشعييا  يير  لايييكايشم ل   ريييم يل  رةق ماااد:-
لي للسييمو ااباضيياام  ي ييا ا ليويييرق اشعييا إ     ه مهشييم ا  يي ل  لي للسييم ا سيي اج لخوشييال لمل ضيي ت المليينعن لملو ييع ح  يي  

  عييا.و الجع شكيي  لي للسييم ا  ييم ليصييع ابت لييي و سيي ذج ا عيياة صييع لي لييت لحليياي ةنا ليعييانةم يل للسييم      ييم لي للسييات
 .لي للسم

لملعيو لةم    لملؤسعيات ل صوصياديم  يوعزييز  كمي خ   ل سيو لةم  نيةشي   حني  اليي ن يعيوعر  اشي  ليو جي  :رلفصلرألوغ -
لملعيو لةم المل لييت    لمل ليت ل ال إ  لا يال لملفيا شما يلونمشيمسييشويرق    بشيت  سشةعيم ني اله  لنعيم ة ابيتو  اليي ن

ل صوصيياديم المل لييت ليثايييت    يونمشييم لملعييو لةم إ  ل سييو لةم ح لملؤسعييمل ةيين لخصيي  ي للسييم ة ضيي ت ل نوةييا  ثييايلي
 يييرق إدةييياج ل سيييو لةم ح    سيييشعار ةراكيييزلت ةعيييش  ل سيييو لةم ح لملؤسعيييم ل صوصييياديم المل ليييت ليرلنيييع سيييشويرق إ 

 لملؤسعم ل صوصاديم.
خالل  لنيع ة ابيت حبشيت سشدصي  لمل ليت  م ةن  ليوعريف  ك انت  نظمم لادللة لملن   سشوناال :رلفصلرلثأين -

  (ISO 14001)لمل لييت ليثيياي سشو ييمن نظييايف لادللة لي ش شييم  ا   (ISO 9001)ل ال إ  ليوعريييف ننظييايف إدللة ل يي دة  
و ح بيييو  (ISO 45001)ا( OHSAS 18001)المل ليييت ليثاييييت سيييش و نظيييايف إدللة ليصيييلم اليعيييالةم لملعنشيييم:  

  نظمم لادللة لملن  م عل  دةو لي ش مو ليصلم اليعالةم لملعنشم(. يوعريفسشو من لمل لت ليرلنع ل
   نظميم لادللة لملن  يمةن خالل اي ش     نيةش  ل سو لةم ح لملؤسعم ل صوصاديم  الي ن سشعار اش  :رلفصلرلثألث -
نيةشييي     ائعا ةييين  جييي ات إنشيييل يييلنيييع ة ابيييت حبشيييت سيييريكز لمل ليييت ل ال  ليييل افشفيييم  نظميييم لادللة لملن  يييم اةوي 

لادللة     نظميييمعيييايري ااعايشيييم اي شييي   ل سيييو لةم ح لملؤسعيييم ل صوصييياديمو  ةيييا لمل ليييت ليثييياي اعششيييوم   ييي  ليع لةييي و لمل
 نظميم    ت سيش لج اشي  ةعياللت ةعا يم  ناصيرةن  ج  نيةش  لسيو لةوعا المل ليت ليثاييل صوصاديم    لملن  م ح لملؤسعم
  لادللة  اي شي   نظميم  دالرلنيع بي د ملعرايم  عم ل صوصاديم ةن  ج  نيةش  لسيو لةوعا المل ليت ليلملؤس لادللة لملن  م ح

 نيةش  ل سو لةم ح لملؤسعم ل صوصاديم ةن لينابشم لينظريم.   لل  لملن  م
ن  يي ل  صيي  ا ييمالييي ن يومثيي  ح لي للسييم لملش لنشييم جملم  ييم ةيين لملؤسعييات ل صوصيياديم ل زلئريييمو ا   :رلفصااالرلررباااع  -

االصيع  ي يمان اي شي   نظميم لادللة لملن  يم  لمل ليت ل ال جعي د لي اييم لملو عيم  ليفص   لنع ة ابيت حبشيت سيشل د ح  
ليثاييييت اعشعيييوعر     لمل ليييتل للسيييم لملش لنشيييمو ا ةيييا  ي  نعايييالا يييال لملل زلئييير المل ليييت ليثييياي سشو يييمن    اي شةعيييا ح
لمل ليت ليرلنيع ال خيري ةين  نشياانت لي للسيم لملش لنشيمو ا ةيا   انيلشي  ع م ح جليال سيايش  لابصيائشم لملعيود ة ل دالت

 .ا انوائاعايلمعا م لابصائشم ي شاانت لي للسم لملش لنشم الخو ال ارضشاهت  ل ليفص  اعشدص   
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 ع

  تكمييا سوو ييمن  م  ييم ةيين ليو صييشا  سيينلد  اشعييا   ييم لينوييائن لييي  ا صييلنا إيشعييا ةيين خييالل لي لييتو  أمتاااد:رخل-
 .رتبمو انعض ل  لن  لي  نةشت ةفو بم يل لت الي للسململة

 : صعوبات إجراء الدراسةشرإحدى ة

  ملؤسعييات لييي  اي يي   نظمييم لادللة مهعييا صييع نم إبيياد ل  كييان   ليصييع ابت  ةيين   م  ييم  لي للسييم   يي ه  الجعييت
  ليو يييع   يايدة  ليل ذيينزلئيرو  لي صيشم اب بي ل  ي ه لملؤسعيات ةين  ير  لنش يات   يغشاج لابصيائشات نوشام لملن  م

  ال اصيييال  ليونةييي   ضيييرالة  ايلييي   ع يكييين ةةوصيييرل  ليييل ةنيةيييم حمييي دة ح ل زلئييير  يييا  ل غيييرلح نييي ه لملؤسعيييات ليييي ن
 السيرتدلد ا ةين  ل سيوماللت اا يييع  لملةانالت اإجرل   لل لمل لاةم  ابملؤسعات ح ليع ي  ةن ا ايت لي  ن الحلص ل

 ا ي ه لملؤسعيات  ل اةعيم نيو لافاصشيم اج د بشاج ح اةكان ا لج  ا  ملعا  نظايف ح ولفخت لي  لملؤسعات  م  م
ااباضياام  ي يا صيع نم    اي شةي و اضيرالة لي ليت  مهشيم  ي ه لملؤسعيات اصنيات اةعيالة  اكلفيم جعي لو اصواو ايل   ا

لملؤسعيات   ةين  ي ه  خيرلآل  عضاليي  إ الصيا لي ابيت لسيوة ال لملؤسعيات نعيض لا يت حبشيت ليوي شةشم إجرل  لي للسم
 لاجانم  ليل ل سيومالة اإلجا عيا  ع ا لا   لل ا ييع لسومالة لي للسم اشعاو الي عض لآلخر متا   ح   السوة لو  إ   

 بري لملؤسعات بع  ل ةر لي ن ل صوصادن  اليةيات ليعاي ليوعلشم صيات نو ليفا ة يل ابتو اكان   ل نوشام اج د
  ي يف  لشي  ينيون صي   ليي ن حبي اعمو ل ةير اجيرل   لياليةيم اليوعيعشالت ل مهشيم إ ييائعم و ا ي يفلي يابث   حبيا  ةعومم
 .لي لت نوائن  لل سل ا يؤار ص   لملعوا نو  ا انيشز ا ا
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 تمـــــــــــهيـــد: 

  االقتصددد  ي   والكيددد     األوسددد    مجيددد    علددد   نفسددد   يفددد    ظهددد     منددد    املسدددت ام   التنميددد   مفهددد    أصددد    لقددد  
   مسيد   هيئد   وتت ند   سد ا،  حد   علد  والند م  املتقد   العد م  ول معظد  يف وينتشد  وغريهد   ...واالجتم عيد   والسي سدي 

  تط يددد   علددد   واإلشددد ا   املنددد  ا   اجددد   مددد   ال وليددد   واهليئددد    ابملنظمددد    ممثلددد    الع مليددد  اجلهددد    تتكددد ت    كم  مسيددد   وغدددري
  االلتزامد    تنفيد   علد  واحلد   التجد واا   وكد   املدمتر ا  عقد   خدلل مد  جتسدي ه   يف واملسد ع   املسدت ام   التنميد 

  ال يئددد   حلم يددد   السددد عي     ي  املشددد  رددد ل  الدددي  واملسددد ع ا   املعددد     وتقددد     وامل اصدددف     والتشددد يع    وإصددد ا  القددد انن
   و هد   خدلل  مد   األوسد     ه    يف  الف عل   األط ا   أه   أح    االقتص  ي   املمتسس   وابعت     .املس وا  وال ف هي  وحتقي 

  ت قد  م العد م  يف احل صد   ال يئد  للتد ه   املسد    ال ئيسدي  األطد ا  بدن  مد   املت اصد   وألاد  واالجتمد ع   االقتصد   
  اشددد اا تددد ال   جتسدددي    يف  املسددد     إىل  مضددد   وقددد   أ   مددد   أكثددد   مددد ع    وأصددد     التطددد  ا    هددد     عددد  منددد    يف
  بت قيدد  االسددت ام هلدد   يسددم     كمدد  أا اشدد اكهم    أ   ال اقدد    علدد   وال يئدد واجملتمدد     االقتصدد    وهدد   املسددت ام   لتنميدد ا

  حميطهد   يف املفد ا  اجل يد   املتطل د    مد   ع مد الت يف اللامد  امل وند  يعطيهد  ق   مم   لتص   ب و ه  ممتسس   مست ام 
  مد   وخ ص  والع ملي   احمللي  واملستق لي   احل لي   األس اق يف التن فسي  للميز  اجل ي   االهتم   واملص   م كز تشك  والي
 .ملمتسس ا عل  تمتث  الي الضغط مج ع   وب وا  املستهلك ل   ال ع  وتن م  والق انن ال يئي  التش يع   ااي  

  املمتسسد   يف (  ال يئيد االسدت ام    االجتم عيد االست ام    االقتص  يللست ام  )االست ام    األس سي  امل تكزا  وإل م ج
  مثد  االسدت ام     التنميد  أهد ا  مد   تتعد    الدي املم  سد   بعد  عد  التخل  إىل األخري  ه   ت جه  االقتص  ي  
  تم عد  وت دي ( اخل...اإلنسد ا   حقد ق  مد    واملتعد     الع مل   للي    إنس ين  الغري  غللاالست  امل ا     ت  ي    تل يث ال يئ  
  أخلقيد     املصدل   ذا  األطد ا   مد   احلد ا    الشد ك   ح كمد  االجتم عيد   املسدمتولي   مثد  اجل يد   مد  املفد هي 

  الدي  القي سدي   وامل اصدف    امل    ا   ل ع   وت ي إىل اعتم   إض ف  وغريه   ...اخلض ا، ال ظ ئ األعم ل يف املمتسس    
 ولإلمل  . االست ام  لت قي  االقتص  ي ...اخل( الس عي   والتنمي   التع وا  منظم  األيزو   ال ولي )منظم  املنظم   تضعه 

 :الت لي   للنق   الفص  ه ا خلل م  نتط ق س   ابمل ض ع
 
 
 
 
 
 

 . املبحث األول: اإلطار املفاهيمي للتنمية املستدامة
 . : من التنمية املستدامة إىل االستدامة يف املؤسسة االقتصاديةثايناملبحث ال

 . املبحث الثالث: مرتكزات جتسيد االستدامة يف املؤسسة االقتصادية
 .يف املؤسسة االقتصاديةتدامة املبحث الرابع: طرق إدماج االس
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 المبحث األول: اإلطار المفاهيمي للتنمية المستدامة
  يتعلدد   األمدد   ألا   إال  شدد ،ل  ال  األاي   هدد    يف  شددي ع   املصددطل     أكثدد   مدد   املسددت ام   التنميدد   مصددطل   اب 

الدد      املنقدد    يعتددر  الدد    التنمدد    املددنه   هلدد ا  املن قشدد   االجت هدد    تعدد     وقدد    األ     هدد    علدد   اإلنسدد ا   مبسددتق  
 .ه لاجملستق   ه ا امل أم    ال ش ي  مصري علي  يق  وال   األ ضي   الك   علي  تعتم  

 من حيث المفهوم والخصائص  المطلب األول: التنمية المستدامة

التنميدددد      التنميدددد  ال شدددد ي    أطلدددد  علدددد  التنميدددد  املسددددت ام  تم عدددد  مدددد  املصددددطل    منهدددد  التنميدددد  التضدددد مني 
   املصدددطل    يف مصدددطل   التنميددد  االيك ل جيددد  وغريهددد . والتقددد  اجلميددد  علددد  ت حيددد  هددد   التنميددد  الشددد مل    املت اصدددل 

 واح  وه  التنمي  املست ام . 
 الفرع األول: تعريف التنمية المستدامة

امل ت طد  ذد ا  املصدطل     بعد   البد  مد  ال لد ج بتع يد   تقد   التعد  ي  الدي اهتمد  ابلتنميد  املسدت ام   ق   
 املفه  .

ث ااي   مسدتم   يف مت سدط الد خ  الفد     يع   النمد  االقتصد    علد  أند  حد و تعريف النمو االقتصادي:   :1-1
ال خ  الكل  نس   إىل ع   السدك ا  أ  أا النمد  االقتصد    يشدري    ومت سط ال خ  ه  .1احلقيق  م  م و  الزم 

الدددزاي   املضدددط    يف إمك نيددد       ويعددد   أيضددد  علددد  أنددد   .2لنصددديل الفددد   يف املت سدددط مددد  الددد خ  الكلددد  للمجتمددد  
  4جيل أا تك ا   وب لك حىت يك ا هن ا من   3ي غ ه  اجملتم  سل  واخل م   الي االقتص   عل  إنت ج ال

 .من ا اقتص  اي الزاي   مضط     وب لك فإا الزاي   ال و ي  الن جت  ع  ظ وٍ  معين  ال تعتر -
 الزاي   حقيقي  وليس  نق ي   وحىت تك ا الزاي   حقيقي  جيل أا ندست ع  أثد  التدضخ . -

كددد ا معددد ل    إذا  حقيقيددد  إال  عددد  ااي    عدددرتاقتصددد    أو أا الدددزاي   النق يددد  ال    يكددد ا هنددد ا منددد   إنددد  لددد  ل  وبددد لك نقددد
عندد  ابلددزاي   يف كميدد  السددل     معددرا    الددزاي   يف الدد خ  النقدد   أكددر مدد  معدد ل التضددخ د حيددث يددز ا  الدد خ  احلقيقددد 

معدددل النمددو االقتصددادي ا= ي ددي ل معدددل النمددو    فددإا وعليدد      ر عليهدد  الفدد   يف الفدد   املعتدد   واخلدد م   الددي  صدد
كمد  ككد     وابلتد   لد  يكد ا هند ا مند  إال إذا ك ند  القيمد  السد بق  م ج د .   معدددل التمدد    –االقتصادي االمسددي  

  .5قي س من  ال خ  الق م  م  سن  إىل أخ  تع ي  النم  االقتص    أبن    
 

1- Alexandre Nshue M. Mokime, Modèles de croissance économique, Version préliminaire, Kinshasa, Juillet 

2012, P 03.       
 .11    2003  ال ا  اجل معي   الق ه    مص    اجتاهات حديثة يف التنميةع   الق    حمم  ع   الق    عطي      -2
 .399      2003األ  ا  عم ا  الت اي  و  للنش  ملن ه ا  ا   الكلي االقتصاد يف م دمة ،اجل م   اجل    ع   أثي    ال ابع أس م   -3
  .455   1999  ت مج  حمم  إب اهي  منص     ا  امل يخ للنش   ال اي    اململك  الع بيد  السع  ي    االقتصاد الكلي: النظرية والسياسةم يك  اب مج ا     -4

5- Arnold Chassagnon, La Croissance Economique: la théorie et les faits, Université de Tours et PSE, automne 

2012,  http://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/chassagnon-arnold/eg_2012_5.pdf, le : 13/06/2016. 

http://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/chassagnon-arnold/eg_2012_5.pdf
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لإلنتد ج وابلتد   نسدتطي     الظ فيد الدزاي    يعدر عد   والد      االقتصد     الت سد   إىل مفه  يف ه ا السي ق  ككنن  اإلش    و 
املتتددد  . ومبددد ا النمددد  يعدددر عددد  الدددزاي   احل صدددل  يف    االقتصددد   ع ددد    عددد  حمصدددل  للت سددد     االقتصددد     إا النمددد القددد ل  

 . 1  مع ل من  ال خ  الف     أ  نصيل الف   م  الن ت   االعت   اإلنت ج فإن  أيخ  بعن 
ا تفد ع  و   ااي   الند ت  الد طي احلقيقد  بدن ف تدن  النمد  االقتصد    يتجلد  يف أبا    ند  نسدتنت نإوفق  مل  س   فو 

إذا كد ا مند  الند ت  الد طي أكدر مد  معد ل مند     اقتصد   أا يك ا مص ح    لتقد      ل كم  كك      مع ل ال خ  الف   
بينمد     السدك ا  مند ذا ك ا مع ل مند  الند ت  الد طي مسد واي  ملعد ل  إ  اقتص   السك ا أو أا يك ا غري ص حل بتق   

وعليد     .اقتصد   ب اجد     طي فإا النم  حينئ  يك ا مصد  ابإذا ك ا مع ل من  السك ا أ ف  م  مع ل من  الن ت  ال  
ف لشد   اخخد       يد ديعتدر شد ط  ضد و اي  ولكند  غدري كد   ل فد  مسدت   حيد   األفد ا  امليت ن لن  أا النم  االقتص    

 .ه  ط يق  ت اي  الزاي   احملقق  عل  األف ا 
إذا كددد ا النمددد  كثددد  الت سددد  الكمددد  جملمددد  االقتصددد   مبددد  يف ذلدددك املددد ا   والنمددد     :مفهدددول التنميدددة االقتصدددادية: 1-2

  اسدتم ا    فدإا  ال كغ ايف وإنت جي  العم   وه ا النمد  يقتضد  سلسدل  مد  التغدريا  يف اهليكد  االقتصد    حدىت نضدم
وتط  هددد  مددد  خدددلل   حتسدددن جددد    احليددد    تعددد   األبعددد   واملسدددت اي  يهددد   إىلمفهددد   مالتنميددد  االقتصددد  ي  تتمثددد  يف  

طلدد  علد     شي ع  يف القد ا العشد ي   حيدث أتم ع  م  التغريا  اجل  ي  يف اجملتمع   ويعتر م  أكث  املف هي  الع ملي
 كم  يل      التنمي  االقتص  ي . وعلي  كك  تع ي  2ك ي سي  متم سسعملي  أتسيس نظ  اقتص  ي  و 

أادد  عمليدد  ابلغدد  ال قدد   تتمثدد  يف اال تقدد ، املددنظ  منت جيدد  العمدد  مدد  خددلل تغيددريا  هيكليدد  تتندد ول ظدد و  اإلنتدد ج    -
يدد  لل  جدد   الف  يدد   االجتم ع   وإحلل تكنيك أ ق   واستخ ا  وس ئ  إنت ج أح ث وأكث  كف ي   مد  إشد  ع متزا

  ت ظيددددد  األيدددد   الع ملدددد   . وهدددد  تع يدددد  يتضددددم  تع ئدددد  املدددد ا   األوليددد  وأ وا  العمدددد  اللامدددد  لإلنتددددد ج3واالجتم عيددد 
 متهل   وتط ي  ش م  للعلق   اإلنت جي د مب  يمت   إىل ااي   إش  ع احل ج  .تج  املنوامل
 اهلي ك  يف  تغري  حب وث  مق و  وأس س    ه   كعنص   االقتص     م الن تتضم   م ك    ظ ه    ه  االقتص  ي   التنمي  -

 اهلي كد   تغدريا  عميقد  يف يف تتمثد  التنميد  أا  أ  اخل  جيد   والعلقد   والثق فيد  والسي سدي  واالجتم عيد  االقتصد  ي 
 ع  وينت  والسي س  الع مل  االقتص    ابلنظ   ت بط  الي العلق   ويف اجملتم   يف والسي سي  واالجتم عي  االقتص  ي 

 
  ات يددخ  www.alukah.net/culture/0/78001  مق لدد  مت حدد  علدد  امل قدد    2014األل كدد      شدد ك   االقتصددادي مفدداهي  وتظددر ت  النمددو   جددلل خشدديل  -1

 .   13/06/2016االطلع   
  .18-17     2000  احل يث  للكت ب  ط ابلس  ل ن ا   املمتسس   من النمو والتنمية إىل العوملة والغاتكمي  ح يل وح ا  ال ي     -2
 .53     1983   ي اا املط  ع   اجل معي   اجلزائ    الت لف االقتصاديحمم  أمح  ال و       -3

http://www.alukah.net/culture/0/78001
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 اجي بيد  آباث  واقد اا ذلدك ق بل  للسدتم ا  تك ا  أا  عل  احلقيق   الف    خ  مست   يف ت اكمي  ااي ا  ت لي   ذلك
 .1اقتص  ي  غري
ويد   أيضد   مدز  إبد اهي  سددلم  أا التنميد  االقتصد  ي  هد   عمليد  متعدد    األبعد    تتضدم  إجد ا، تغيدريا  ج  يدد     -
إىل جندددل  مددد  ااي   معددد ال  النمددد     لدددنظ  السي سدددي  واإل ا يدددد   جن دددد اهلي كددد  االجتم عيددد  والسدددل كي  والثق فيددد   وايف  

 . 2االقتص     وحتقي  الع ال  يف ت اي  ال خ  الد طي  واستئدص ل ج و  الفق  املطل  يف تتم  م 
ع  ط ي  استن    أس ليل إنت جيد  ج يد   أفضد  و فد     تق   اجملتم  "كم  كك  تع ي  التنمي  االقتص  ي  عل  أا     -

مسددت اي  اإلنتدد ج مدد  خددلل إمندد ، املهدد  ا  والط قدد   ال شدد ي  وخلدد  تنظيمدد   أفضدد   هدد ا فضددل عدد  ااي    أمسدد ل  
 .3"امل اك  يف اجملتم  عل  م  الزم 

ل ش ي  والي تعد   علد  أاد  عمليد   د    كم  كك  أا نعر ع  التنمي  االقتص  ي  ابملفه   احل يث هل  وه  التنمي  ا
  أا  يد  الند س حيد   ط يلد  خ ليد  مد  العلد   4إىل ااي   اخلي  ا  املت ح  أم   الن س  وت كز تلك اخليد  ا  األس سدي  يف

  ولاألوأا يكتسدد  ا املع فدد  وأا  صددل ا علدد  املدد ا   اللامدد  لت قيدد  مسددت   حيدد   ك كدد . ومدد    فددإا للتنميدد  ج ن دد ا   
يتمثد  يف انتفد ع الند س بقد  ا   املكتسد      الثدداينه  تشكي  الق  ا  ال شد ي  مثد  حتسدن الصد   واملع فد  واملهد  ا   و

أو الثق في  أو االجتم عي  أو السي س . ولكد  تكد ا التنميد  ال شد ي   ج د  فإند  ال    اإلنت جي يف اجمل ال  الشخصي  أو 
. وعليددد  ككددد  القددد ل إا م ضددد ع التنميددد  ال شددد ي  يت ددد   يف اجل اندددل  5جلددد ن نبددد  مددد  ت اجددد  تددد ااا  قيددد  بدددن هددد ي  ا

 :الت لي 
جيل عل  التنمي  ال ش ي  أا جتع  الن س حم   اهتم م    وأا الغ   م  التنمي  ه  ت سدي  مجيد  خيد  ا  اإلنسد ا   - 

 .وليس ال خ  وح    أ  ال كيز عل  اجملتم  أبكمل   وليس عل  االقتص   فقط
أا التنميدددد  ال شدددد ي  معنيدددد  بت سددددي  القدددد  ا  ال شدددد ي  مدددد  خددددلل االسددددتثم   يف الندددد س وبتدددد من االسددددتخ ا  الك مدددد   - 

 للمه  ا .
 

 
   1990/2010 الفدد   خددلل ق  ندد م السددع  ي     اسدد   مصدد   اجلزائددر تفعيلهددا: حالددة وسددب  العربيددة الدددول االقتصددادي يف للنمددو ا=ديثددة احملدداتميلدد     وعي     -1

 .3   2013/2014   3االقتص  ي   ج مع  اجلزائ    العل   يف ال كت  ا  شه    لني  مق م  أط وح 
 .  197-108     1991  ال ا  اجل معي  للط  ع  والنش   اإلسكن  ي    اقتصاد ت التنمية مز  عل  إب اهي  سلم      -2
  سددطي   يف العلدد   االقتصدد  ي   الدد كت  ا   أط وح    الشام  للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظ  حتد ت التنمية املستدامة  األداء  التحك  يفالع يل ع   ال مح     -3
1   2010/2011   8   . 
  ج معدد  حسددي   بدد  بدد   نسدد ني يدد  واإل عاألك  كي  لل  اسدد   االجتم تل      2014-2010البشرية يف اجلزائر وآفاقها يف ظ  برانمج التنمية    التنميةق  يش   نص ي    -4

 .33   2011   06  الع  عل  الشل 
   .9م ج  س ب       الع يل ع   ال مح   -5
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وهد  تعتدر النمد  االقتصد    أس سدي  ولكنهد  تمتكد  علد  احل جد  إىل إيدل، اهتمد   لن عيتد  وت ايعد   وحتلد  ابستف ضدد     -
ومدد  هدد ا املفهدد   نسددتخل  أا    .1الق بلدد  للسددت ام  مدد  جيدد  إىل جيدد   يدد  ا صددلت  حبيدد   ال شدد   كمدد  أادد  تعدد   اخل

التنمي  ال ش ي  تط ح إس اتيجي  تنم ي  ت  أ وتنته  ابلن س  أ  أا تك ا التنمي  للن س وب اسدطته  ومد  أجلهد   وهد   
 اإلنت جي   الع ال   االستم ا ي   واملش  ك .  2تق   عل  أس س أ بع  عن ص  ه 

مدد  وجهدد  نظدد   حدد  يتضدد  لندد  مدد  التعدد  ي  السدد بق  أا مفهدد   التنميدد  أكثدد   دد ال مدد  مفهدد   النمدد     وعليدد 
إجدد ا،  -ابإلضدد ف  إىل ااي   الندد ت  وااي   عن صدد  اإلنتدد ج وكف ، دد   -ا التنميدد  االقتصدد  ي  تتضددم   أاالقتصدد   د حيددث  

اإلنتدد ج يف لتلددد  القط عددد   االقتصددد  ي   ومنددد     تغيددريا  يف هيكددد  النددد ت   األمددد  الدد   يتطلدددل إعددد    ت ايددد  عن صددد 
حتقيد  التن سد  والتك مد  يف العمليد      هد  ع د    عد  مند  مصد حل ابلسدع  إىل االقتصد  ي   ا التنميد   أ نستطي  الق ل

إح اث تغيدري هيكلد  يف هيكد  الند ت  مد  مد  يقتضدي  ذلدك     التط ي ي  ابجت   حتقي  النم  املت ااا يف لتل  القط ع  
ضدم ا اسدتم ا ي  هد ا النمد  مد  خدلل ضدم ا اسدتم ا  تد ف  الفد ئ        إع    ت اي  عن ص  اإلنت ج بدن القط عد  م

تمعدددد   ابجتدددد   حتقيدددد  الكفدددد ،   جملتطدددد ي  ا  وأخددددريا  ح جدددد   األفدددد ا   وامل جدددد  للسددددتثم    بعدددد    االقتصدددد     أو املت قدددد 
  . والف علي  يف أ ا، لتل  أنشطته  ويف إ ا   حي 

   س   كك  ت ي ا الف ق بن النم  االقتص    والتنمي  االقتص  ي  يف اجل ول امل ا  ومم
 : يوضح الفرق بني النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية. (1-1)  جدول رق  

 التنمية االقتصادية  النمو االقتصادي 
يت  ب وا اخت ذ أي  ق ا ا  م  ش ا  إح اث تغيري هيكل    -

 للمجتم .
ز علددد  التغيدددري يف احلجددد  أو الكددد  الددد    صددد  عليددد  ي كددد -

 الف   م  السل  واخل م  .
 ال يهت  بشك  ت اي  ال خ  احلقيق  الكل  بن األف ا . -
 ال يهم  مص   ااي   ال خ  الق م . -

عملي  مقص    )لطط (     إىل تغيري ال نيد ا اهليكلد    -
 للمجتم  لت فري حي   أفض  ألف ا  .

 ن عي  السل  واخل م   نفسه . ت  ب -
 دددددت  بدددددزاي   مت سدددددط الددددد خ  الفددددد    احلقيقددددد   خ صددددد   -

 ابلنس   للط ق  الفقري .
  ت  مبص   ااي   ال خ  الق م  وبتن يع . -

فتي       املصدر:  االقتصادي  بن ين  والنمو  الن دية  تظرية-السياسة  أحم   س ل    دراسة  االقتص  ي   ج مع   العل    م   امل جستري يف 
 . 4    2009- 2008ب م  اس  -ب ق   

 معدن ج ندل يف حتد ث الدي  املسدتم   أو الث بتد  الدزاي   عملي  إىل يشري النم  اصطلح إا ويتض  لن  م  ه ا اجل ول  
 يف   ث والنم  الزم  م  ف   خلل و ائم  ت اكمي  س يع  ااي   حتقي  ع  ع     فه  التنمي  أم  احلي    ج انل م 
 والنم . التق   فت  ث ع  ط ي  التنمي  أم   الت  جي   والت  ل ال ط ، التط   ط ي  ع  للالغ 

 
 .26     2004   ا  النهض  الع بي   بريو    السكان والتنمية البشرية  عط   ع   هللا    -1

    .62      م ج  س ب    اجتاهات حديثة يف التنمية  عطي  ع   الق    حمم  ع   الق       -2



 

 
 

 

 المستدامة  المؤسسات االقتصادية لتعزيز كمدخل االستدامة تحقيق نحو التوجه .………….........الفصل األول
 

7 

  وتد اوال شدي ع  املصدطل    أكثد  مد  أصد   اليد  التنميد  املسدت ام    مصدطل  إا   تعريددف التنميددة املسددتدامة:  :1-3
  اجل ندل    اإلنسد ين اجل ندل إىل االقتصد    اجل ندل مد  انتقد  الد   مفهد   التنميد    شده    الد   نظد ا للت د ل وهد ا

  التنميد  أهد ا  تت قد  األبعد   هد   وتك مد  وبتضد ف  متك مد  مفهد   يف واالجتمد ع  والسي سد   وال يئد  االقتصد   
  يزيد   مد  فثمد  نظد ه   وجهد   واخدتل  واملفك ي  ال  حثن بتع   التنمي  املست ام   تع يف   ولق  تع     .املست ام 

 :1ع ام  ع   إىل مفه مه  يف االختل  وي ج  التنمي     م  الن ع  اتع يف  هل  ستن ع 
  الد طي املسدت    علد  يدت  تنميد  املسدت ام ال ع  ف حل يث  عره  املست ام  التنمي  تن ول يت  الي املختلف  املست اي   -

 .خخ  مست   م  وخيتل  ال و   املست   وعل 
  الد ول مجيد   تت ند    مفهد   هد  بد  الن ميد   الد ول يف االقتصد    النمد  ل فد   خطط ت   ليس  املست ام  التنمي  إا   -
 .املق ل  للق وا    اس اتيجي  صي غ  يف ال ولي  واملنظم   والن مي  منه  ملتق م ا
  واجلي ل جيدددددد ا   ال ي ل جيدددددد ا    أيضدددددد  تن وهلدددددد   بدددددد   فقددددددط   االقتصدددددد  ين  علدددددد   مقصدددددد     تكدددددد   م  املسددددددت ام   التنميدددددد   إا   -

  املد أ   وقضد اي السدك ا  بقضد اي واملهتمد ا   والسي سد  االجتمد ع علمد ، إىل ابإلضد ف  الط يعد   وعلمد ،  جينواإليك لد
 .ابلص   واملهتم ا 

   ابإلنت ج واالستهلا.االقتص  ي  املست ام  فيم  يتعلصع ب  حت ي  النم ذج  -
  ددددددددتدددد ع  ب  1980   ميدددد  سددددن يعددد   أول اسددددتخ ا  ملصددددطل  التنميدددد  املسددددت ام  لن شددددطن يف منظمددد  غددددري حكو 

(WWF)2     الع بيدد  بعدد   مسددمي    منهدد  التنميدد  الق بلدد  لإل امدد   للسددتم ا   امل صدد ل   املطدد     املت اصددل      إىلوتدد ج
(WCED)  اللجنددد  الع مليددد  للتنميددد  املسدددت ام   تهددد ع فوقددد     .3 احملتملددد .... وغريهددد  ال يئيددد 

يف تق ي هددد  املعنددد ا "مبسدددتق لن     4
ج يدد  للتنميدد   ط يدد  يسدت   التقدد   ال شدد   ال يف تد   أمدد ك  قليلدد  أو ل ضدد     إىل أا هندد ا ح جدد  إىل ط يد املشد ا"  

والتنميددد  املسدددت ام  حسدددل تع يددد  وضدددعت  هددد       أبسددد ه  وصددد ال إىل املسدددتق   ال عيددد    سدددنن قليلددد   بددد  للكددد   األ ضدددي 
   إىل تدد مري قدد    األجيدد ل املق لدد  علدد  تل يدد   "تل يدد  احتي جدد   احل ضدد   وا أا تددمت   تعمدد  علدد  1987 اللجندد  سددن 

وه  أيضد  السدع  الد ائ  لتقد ي  ن عيد  احليد   اإلنسد ني  مد  األخد  ابالعت د   قد  ا  وإمك نيد     .5"اخل ص    احتي ج 
 

  الع يكدد ا للنشدد  والت ايدد   اململكدد   التنميددة املسددتدامة: مدددم  تكدداملي ملفدداهي  االسددتدامة وتلبي ا ددا مددع اللعيددز  لدد  العددا  العددريال مح  الريدد       هللا ب  ع    ع   -1
 .  50   2015الع بي  السع  ي   ال اي   الط ع  األوىل   

2  -  World wildlife Fund   ال يئ  تعم  عل  املس ئ  املتعلق  ابحلف ظ وال  ث واستع    غري حك مي  منظم   ولي  ه    لط يع  مل  لعالصن وق ال.   
 .13    2000  ذ ، ش هن  الط ع  األوىل الق ه   ت مج      مبادئ التنمية املستدامةج جلس م سشيس      -3
 مسددتقل جهدد ا ا الددي تعتددر  The world commission on environment and development (WCED)والتنميدد    لل يئدد  الع مليدد  اللجندد  تشددكي  تم   -4

 تق ي ه  ونش    1984أكت ب  يف م   ألول اجتمع  أا  إال 1983سن    ت   امل م أل ا ط   م  سيط     نط ق خ  ج ولكن  املت     األم  وبنظ   ابحلك م   م ت ط  
   .1987أف ي  يف العم  م  ي   900 بع  ه ا

  ل   سدد     ددني الكبدد    SANIAK  مؤسسة حالة دراسة-اجلزائرية االقتصادية يف املؤسسة االستدامة وظيفة للقية املستدال الوظائفي التأهي  برانمجقط ش    م    -5
 .39   2009/2010التسيري  سطي     عل   والتج  ي  االقتص  ي  العل   املست ام   كلي  للتنمي  اإلس اتيجي  األعم ل إ ا   ختص   ستري م ج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
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ميدد   أخدد   التنميدد  املسددت ام  تسددمي   ع يدد   منهدد   التنميدد  املت اصددل   التن  كمدد .  1النظدد   الط يعدد  الدد    تضدد  احليدد  
   اأم  ابللغ  الف نسي  فع ف  أب االست ام    املتت بع   التنمي  املت الي   التنمي  املست ك  

"Le développement durable est un développement qui permet de rependre aux besoins du présent 

sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux  leurs" 2. 

  حبقددد قاملسدد س  علدد  أادد  التنميدد  الددي أتخددد  بعددن االعت دد   ح جدد   اجملتمدد  ال اهندد  بدد وا    ب  تلندد  جلندد     هدد ع فتكمدد   
  والط يعيد   ال يئيد  والقد  ا  املت حد  للمصد    ال اعيد  اإل ا    علد  أاد   وتعد    .3األجي ل الق  م  يف ال ف ، ابحتي ج  م 

  اسدتخ ا     إ ا   ادوهند ا مد  يع فهد  علد  أ.  4االسدتخ ا   وسد ، للتد ه   تع ضد  الدي لط يعيد ا ال يئد  أتهيد  وإعد   
  ومد  ةد  النهد    يك ل جي  الي تق   عليه  احليد  اال  العملي  تم  وصي نته  وتعزيزه  حىت كك  احمل فظ  عل   جملم ا   ا

  تع يددددد  للتنميددددد   علددددد  1992 يف مدددددمتر  األ   عدددد  اتفقددددد   ول العددددد م  و   بن عيدددد  احليددددد   الشددددد مل  اخا ويف املسددددتق  .
  علدد   أادد  ضدد و   1992املسددت ك  يف امل دد أ الث لددث الدد   أقدد   مددمتر  ال يئدد  والتنميدد  يف  يدد     جدد نريو الراايليدد  عدد    

 .5إجن ا احل  يف التنمي  حبيث تت ق  عل  ح  متس و احل ج   التنم ي  وال يئي  ألجي ل احل ض  واملستق  

  فقددط  لدديس  االعت دد     بعددن  أتخدد    الددي  التنميدد "  علدد  أادد  (Philippe Aghion)و (Peter Howitt) كدد  مدد    فهدد ويع
  ك فد  االعت د   بعدن ب ضد ح  وتمتخد   ال ف هيد  حتد   حيدث أيضد    املسدتق   أجي ل  ف هي  ولك  احل لي   األجي ل  ف هي 

  ال يئيد  والتكد لي  املد ا   حم و يد  الدي تط حهد  الع ائد   فد وك ال أمس ليد   السدل   بدن التكن لد ج  اإلحدلل إمك نيد  
   .6"واالستهلا لإلنت ج

   7نظ  ك  م   كم  كك  تع يفه  م  وجه 
ع ف هد  كمد  يلدد   "التنميد  االقتصد  ي  املسدت ام  تنطد   علدد  تعظدي  املك سدل الصد في  مد  التنميدد   ف   لمدداء االقتصدداد:

خلدد م   ون عيدد  املدد ا   الط يعيدد  مد  مدد و  ال قدد " أ  أادد  تشددري إىل احلدد  األمثدد  مدد   االقتصد  ي  شدد يط  احمل فظدد  علدد  ا
 .ال يئ  واالقتص    واالجتم ع  م  خلل عملي  تكي   ين ميكي  لل  ائ  ثلث الت اخ  بن نظ   

 
  .51   3120  مكت   حس  العص ي   بريو   الط ع  األوىل   التنمية املستدامة يف البلدان العربية بني النظرية والتلبيقق     حمم  الط ه      -1

2-  Coprinne Gendron, Vous avez dit développement durable?, presses international polytechnique, canada, 2007, 

P 126. 
املددمتر      جزائددراهن لل ر التنميددة املسددتدامة والتحددد ت اجلديددد  امللروحددة امددال املؤسسددات االقتصددادية مددع اإل ددار  إىل الوضددع الدد   بقدد  الشدد ي     ال محدد ا ع   الع يل  -3

   .3   2008أف ي     08-07   1للم ا   املت ح   سطي     االستخ امي الكف ،   و العلم  ال و   التنمي  املست ام   
 .13     1998  الق ه    س  عن ج مع  اهلن س   كلي   كت  ا    س ل   املتواصلة العمراتية للتنمية البيئي البعد  عق    حمم   إيه ب  -4
  تلدد  ج معدد  تشدد ي  لل  دد ث وال  اسدد    ( وحتليدد  السددللات احملليددة السددورية  لدد  حت ي هددا21احملليددة    )األجنددد اهددداا التنميددة املسددتدامة يف إطددار  ي    بدد  فضددل ع  -5

 .    5   2008   4  الع    30العلمي   سلسل  العل   االقتص  ي  واإل ا ي   اجملل   
6 - Peter Hewitt et Philippe Aghion, Endogenous growth theory, Massachusetts institute of technology, third 

printing, 1999, P 156. 
 .55-53   2003  امل كز ال طي للسي س   الز اعي    مش   س  اي   والتنمية املستدامةاالقتصاد البيئي   و ت   وم ن      -7
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مد  يف وجد  األامد    "االست ام  ه  الق    عل  احمل فظ  عل  اإلنت جي  سد ا، ك ند  حقد  أو مز عد  أو أ   لماء البيئة:
والصد م  ". كمدد  يدد   بعدد  محدد   ال يئدد  أا التنميدد  املسددت ام  تددت  مدد  خددلل إيقدد   عجلدد  النمدد  )عدد   النمدد ( ك دد   

 ملشك  التل ث ال يئ  ونف ذ امل ا  .
إا اهلدددددد   املنشدددددد   مدددددد  حتقيدددددد  التنميدددددد  مهمدددددد  كدددددد ا شددددددكله  حسددددددل علمدددددد ، االجتمدددددد ع هدددددد      لمدددددداء االجتمددددددا :

هلدد ا جندد ه  يهتمدد ا مبختلدد  اجل انددل احمليطدد  بدد  والددي تددمتث  فيدد  مدد  ت بيدد  وثق فدد  وأمندد   االسددتهلا    اإلنسدد ا)الف  ( 
وت ايدد  للثدد و  فعلمدد ، االجتمدد ع ينظدد وا للتنميدد  املسددت ام  مدد  خددلل اسددت ام  الت ايدد  العدد  ل للثدد و  واملدد ا    ف لع امدد   

كم  جيدل أا يكد ا هند ا     ت ه   ال يئ  حب ج  ملع جل  وإصلحاالقتص  ي  والسي سي  الس ئ   الي   الي تشج  عل  ال
  .إع    ت اي  للث و  يف الع م

إ ا   ومح يدد  ق عدد   املدد ا   الط يعيدد  وت جيدد  التغددري التقددي واملمتسسدد  بط يقدد     التنميدد  املسددت ام  أبادد   أيضدد الفدد و    تعدد  و 
التنميد      فيعد  ل ندك الد و   ل  أمد  ابلنسد    .1ي  واملستق لي تضم  حتقي  واستم ا  إ ض ، احل ج   ال ش ي  لألجي ل احل ل

   حيدث يعتددر أا التنميد  املسدت ام  هدد   املسدت ام  علد  أسدد س أا مندط االسدت ام  هدد  ع د    عد  اسددت ام  يف  أس املد ل 
املدد ل    الق  مد  وذلدك بضدم ا ث د    أس  ت  بت قيد  تكد فمت املتصد  الد   يضدم  إاتحد  الفدد   لألجيد ل دد التنميد  الدي

  .2الش م  أو ااي ت  املستم   عر الزم 
ال ضد  الد      وت كهد  علد عد   اإلضد ا  ابلط قد  اإلنت جيد  لألجيد ل املق لد    أباد  " وب   سد ل "االقتص    ع فه  كم  

 ا   التنميددد  احلقيقيددد  ذا  القددد    علددد  االسدددتق"   ادددعلددد  أ  يع فهددد ف  ع ددد  هللا الصدددعي    مددد أ  3و ثهددد  عليددد  اجليددد  احلددد  .
ضد بٍط هلد      كم د  ٍ   التد ااا ال يئد   تخد  مد  منظد   اسدتخ امه  للمد ا   الط يعيد   والدي ككد  أا ت والت اصد  واالستم ا 

خددلل الددنظ     مدد األفدد ا     معيشدد     مدد  خددلل اإلطدد   االجتمدد ع  ال يئدد  الدد   يهدد   إىل  فدد  مسددت  يت قدد  والدد  
 األسدد ليل اسددتخ ا  خدلل مد  ال يئد  اإلطد     حتد ف  علد  تك مد السي سدي  واالقتصد  ي  واالجتم عيد  والثق فيد   الدي

هدد  ومدد  التعدد  ي  أيضدد   .4"ال قدد  نفددس يف تنميتهدد  علدد  وتعمدد  ال يئيدد  املدد ا   اسددتخ ا  تددنظ  الددي العلميدد 
مدد   ج نددل ال عدد  االقتصدد     والغ يدد  إىلالنتيج  احلتمي  ل غ دد  اجملتمدد  علدد  م اعدد   األبعدد   ال يئيدد  واالجتم عيدد  

 
 .  63 ج  س ب    م   امةد والتنمية املستاالقتصاد البيئي   و ت   وم ن      -1
الصددغ    الوطنيددة للقيددة املؤسسددات    اإلسددلاتيجية  املسددتدامة: دراسددةاملؤسسددات املتوسددلة والصددغ   واملصددغر  يف حت يددق التنميددة احملليددة    دورالن صدد    مشدد   حممدد     -2

 .51   2008/2011   1امل جستري يف العل   االقتص  ي   سطي    س ل    حالة والية تبسة  واملتوسلة
 .5   2004/2005     مص اإلسكن  ي    جل مع   ل ا   قس  االقتص   آلي  التج     اقما  اقتصادية معاصر    وآخ وا   الق    حمم  ع   الق    عطي   ع  -3
   .25   2002الق ه      الع بي   النهض   ا   البيئي والتوازن االقتصادي النمو الصعي    هللا ع    -4



 

 
 

 

 المستدامة  المؤسسات االقتصادية لتعزيز كمدخل االستدامة تحقيق نحو التوجه .………….........الفصل األول
 

10 

تشجي  الت اي  الع  ل للث وا  ومح ي  مستق   وف ائ  األجي ل املق ل  وتت مدد  مسددمتولي  حتقيدد  هدد تن   ه   ذلك
 .1الغ يتن ك  م  ال ول والش ك   واألف ا 

 أجيد ل  احتي جد   و غ د   مد   تتن سدل والدي االسدتم ا ي  الصدف  ذا  التط ي يد  العمليد   مجل   ه  التنمي  املست ام 
 وأخلقهد   فلسدفته  وهلد  للسدت ام  ق بلد  ف لتنميد .  للخطد  املسدتق   أجيد ل واحتي جد    وا تعد ي   غ د   اليد  

  2   م  أي  عل  التع ي  ق  بي ه ا فإا  اإليك  تكن ل ج  وعلي  وإنس ا 
وابلتنظدي   ومسدت اه    التكن ل جيد  بن عيد  واحملد   واملسدتق   احل ضد  اسدتيف ، احتي جد   عل  ال يئ  وق    احل و  فك   -

 .االجتم ع 
  هدددد    األسدددد    وتتدددد  ج  ألفدددد ا   مق دددد ل  معيشدددد   مسددددت    علدددد   احلفدددد ظ  اشدددد اط    يتضددددم   مبدددد   االحتي جدددد    فكدددد   -

سدددددل     مددددد   لتقسدددددي   ط قددددد   ف عيددددد   احتي جددددد    إىل  وامللددددد س  واملشددددد ب  ك مل كددددد   أس سدددددي   احتي جددددد    مددددد   االحتي جددددد  
(Maslow’s Model)   وه  م ين  يف الشك  امل ا    .املهن  االجتم ع   ال ض   ع الن   الس   عل   واملت قف 

 اإلتساتية طب اً لألولو ت   ا=اجات(  Maslow’s Model)وما سل منوذج   :(1-1) رق  ك   
 

 
 
 
 
 
 
 

  اجمللد  لتنظد ا ومثاليدة ا=اجدة متللبدات بني اإلسالمية: العمار  العربية العمار  إتساتيةاملعم      سلم ا سع وا هللا ع    املصدر:
 .7   2011  22الع اقي  للهن س  املعم  ي   الع   

 الث بد  احلد   هد ا فد ق معيشد  مبسدت   لل تقد ، احمل ولد  يف ف صد  علد  العد م أحد ، مجيد   يف فد   كد   ص  أا  وين غ 
 االسدتثم   عد  لن جتد ا املنخفضد  اإلنت جيد  – احملد و   املد ا   مثد  "الط يعيد  احلد و " احلد و  هد   األ ىن( وتشدم )

 إشد  ع األفضد  مد  سديك ا  املشد ا مسدتق لن  أجد  فمد  احليد   التند ع وتضد ،ل احليد   واخنفد   ن عيد  للم ا  املف  
 .احل و  وتقلي  الض و اي 

 
    .14م ج  س ب       ء الشام  للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظ  حتد ت التنمية املستدامةاألدا  التحك  يفالع يل ع   ال مح      -1
   2004مددددددددددمتر  هن سدددددددددد  القدددددددددد ه   األول  العمدددددددددد    والعمدددددددددد اا يف إطدددددددددد   التنميدددددددددد    و قدددددددددد  حبثيدددددددددد  مق مدددددددددد  يف     العمدددددددددددار  املسدددددددددددتدامة   إبدددددددددد اهي حمسدددددددددد  حممدددددددددد     -2

www.repository.ksu.edu.sa21/06/2016ع   االطل    ات يخ  . 
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التنميد    يف ضد ، اجتم عيد  أو سي سدي   عم اني  تنمي  ك ن  س ا، التنمي   ك  تقيي  كك  الفك تن تلك خلل وم 
 .ت ام املس

  األ بعددددددد   العن صددددددد   بدددددددن  والعلقددددددد    ال كي ددددددد    التنميددددددد  املسدددددددت ام  أباددددددد  هددددددد  الدددددددي تشدددددددك أمددددددد  آخددددددد وا فيع فددددددد ا  
 :1الت   الن   عل  وذلك  (القي /املع يري/ال يئ /الن س)
  ابمليزاا"." ل اإلس يف إليه   ُيش   والي لل يئ  االستيع بي  للق    اإل  اا عل  ي تكز ال   االستيع بي  الق    ا  -
 وال ش ي  امل  ي  الع ام  ذلك يف مب  واأله ا  املع يري بع  حت  ال اهن  احل ل  تقيي  إىل يستن   وال   النسيب النه  -
 ابإلحس ا"." إسلم  منظ   م  إليه  يش   الي
ن  القدد ا ا   والدد    السي سدد   وصددالددنه  االجتمدد ع  الدد   أيخدد  بعددن االعت دد   مصدد ع وآ ا، الندد س عندد  صددي غ     -
 ش   إلي  "بصل  األ ح  " أو  أس امل ل االجتم ع .ي
  "التسد ي ز عل  القيم  اجل ه ي  للط يع  وخ م   النظ   ال يئ  وال   يش   إليد  ابلتند غ  أو "ال يئ  ال   ي ك  النه  -

 مجي  املخل ق   يف ح ل  صل  )تس ي (  ألا  تسري ضم  السن  الك ني .  حيث أا 
اإلنصدد    يمتكدد  علدد   التنميدد  املسددت ام     يت ددن لندد  أا مصددطل لتنميدد  املسددت ام     تمدد ع التعدد  ي  املق مدد  لمددف

حم ولدد  امل ااندد  أو امللئمدد  أو املك فلدد  بددن األجيدد ل املختلفدد  حددىت    و والع الدد  مدد  بددن اجليلددن احلدد   والدد   م ي لدد  بعدد  
  ويمتكد   األجيد ل املق لد  مد  العديش يف ظد و  م ضدي   إمكد   مد     نتجنل اإلخلل ال   م  شد ن  أا يقل  أو يعد  

أ  بددن األجيدد ل والدد   مفدد    أندد  يتعددن احلم يدد  واحمل فظدد  علدد     التضدد م  عددر الددزم   :ندد عن مدد  التضدد م   أيضدد  علدد 
   قدد  احلدد  ال    تضدد م  خدد   ابحل ضدد  والدد   يتعددن مدد  خللدد  حم  بدد  الفقدد  يف  و املصدد ع املسددتق لي  هلددمتال، األجيدد ل

 :اإلج ب  ع  األسئل  الت لي     ولحمابإلض ف  أيض  و 
  م ذا يعي تل ي  احتي ج   احل ض   وا اإلض ا  بق  ا  األجي ل املستق لي  عل  تل ي  احتي ج   ؟ -
  ه  احتي ج   احل ض ؟ كي  كك  أا تتع    ه   االحتي ج  ؟  م  -
احتي جد   الد ي  يعيشد ا يف املد ا أ     احتي جد   الفقد ا، أ  األغنيد ،؟  :كي  كك  تق ي  أ  االحتي ج   يلىب أوال  -

احتي جد      احتي ج تدك أند  أ  جد  ا؟  احتي ج   الند س يف هد   ال ولد  أو يف  ول أخد  ؟  ال ي  يعيش ا يف الق  ؟
 احتي ج   ه ا اجلي  أ  األجي ل املستق لي ؟  ال يئ  أ  الش ك  ؟

 
وآخدد وا  ممتسسدد  ف يدد ي يش   وليدد  واالبتكدد    النسددخ  الث نيدد   ت مجدد  مج ندد  الت دد ل سلسددل    والتنميددة املسددتدامة: رون عوتيددة جديددد   اإلسدداللعدد     اشدد  اجلي شدد      -1

    .  23   2012اير   األ  ا   
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تع يفدد  بسدديط  للتنميدد  املسددت ام  علدد  أادد  هدد  اإل ا   احلكيمدد  للمدد ا   الط يعيدد  املت حدد     وكنتيجدد  للت ليدد  أعددل   نقدد ح
وعليددد   بشددك  يكفدد  ال خدد ، االقتصدد    واالجتمدد ع  وحتقيدد  االحتي جدد   اإلمن ئيدد  وال يئيدد  لألجيدد ل احل ليدد  واملق لدد .

 يتض  لن  اإلط   الع   للتنمي  املست ام  يف الشك  امل ا  
  : اإلطار العال للتنمية املستدامة(2-1) رق   الشك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الع     السع  ي /ال اي   تل  األم  واحلي    ج مع   ي  الع بي  للعل   األمني التنمية املستدامةالن     حمم   أمح   م م ا  املصدر:
361  2011    57. 

 والتنميدد  غددريفدد ق بددن التنميدد  املسددت ام  فيدد  ال وكخلصدد  هلدد ا الفدد ع ندد    جدد وال اق حدد  أحدد  ال دد حثن يلخدد 
 .املست ام 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 المستدامة  المؤسسات االقتصادية لتعزيز كمدخل االستدامة تحقيق نحو التوجه .………….........الفصل األول
 

13 

 والتنمية املستدامة : الفرق بني التنمية العادية  (2-1)  جدول رق  

قي سه    ا  صف ،  عم ا  م ج   أمح  أب  انط  التنمي  املست ام   فلسفته  وأس ليل ختطيطه  وأ وا     عثم ا حمم  غني   املصدر:
 .34   2006األ  ا  

 : خصائص التنمية المستدامة  الفرع الثاني
  تم عد  مد  اخلصد ئ التنميد  املسدت ام  سد بق   فهد    خدلل التعد  ي  الدي وضدع  مل مدد ككنن  أا نستخل  
  1أ ه  ن ك ل وصد   التنميد    التد  ريزهد  عد  غريهد  مد  أشدك

يعتددر ال عدد  الددزمي فيهدد  هدد   و   يتعلدد  مبدد  هدد  ط يعدد  واجتمدد ع  يف التنميدد   فيمدد أادد  تتميددز ابلتدد اخ  والتعقدد  خ صدد     -
تق ي  إمكد    احل ضد  ويدت  التخطديط ألطد ل فد   امنيد  مسدتق لي  ككد     األس س فه  تنمي  ط يل  امل   تعتم  عل 

 خلهل  التن مت ابملتغريا .
حتدد ول تنميدد  وتطدد ي  اجل انددل ال وحيدد     فهدد    تدد اخ  األبعدد   الكميدد  والن عيدد   إذ ال ككدد  فصددله  وقيدد س ممتشدد ا    -

 .والثق في  واحمل فظ  عل  اخلص صي   احلض  ي  لك  تتم  
  نمي  املست ام  بع   و   حيث يسع  اجملتم  ال و  إىل تكثي  اجله   ملس ع   الد ول الفقدري  يف ال صد ل إليهد للت -
 حم ول  احل  م  التع    ال   يمت   إىل ت ه   ال يئ  ع  ط ي  إجي   وسيل  إلح اث تك م  بن ال يئ  واالقتص  .و 

 
 .17-16    2007  1  عم ا  األ  ا  والت اي    للنش  املن ه   ا   يالعر  نطالو  يف واالقتصادية  السكاتية التنمية اهليي  ف  س صر   -1

 التنمية املستدامة  التنمية العادية  البيان
هددددددد فه  ت ظيددددددد  مجيددددددد  مددددددد ا   اجملتمددددددد   - ه فه 

اجدددد  ااي    وال شدددد ي  مدددد امل  يدددد   الط يعيدددد  
وحتسدددن االقتصددد  ي   احل لددد  وحتسدددنالددد خ  
 .االجتم عي  ابالستهلا ال ف هي 

تل يدددددد  ح جدددددد   احل ضدددددد   وا املسدددددد وم  علدددددد  قدددددد     -
 األجي ل الق  م  يف اتمن ح ج   .

األبع   االقتص  ي   
 والتكن ل جي  

 يف املق   األول ااي   التنمي  االقتص  ي . -
اسددددددددتخ ا  التكن ل جيدددددددد  األوليدددددددد  لددددددددزاي    -

 .اإلنت ج

تغيدددري أمنددد   االسدددتهلا بتخفدددي  مسدددت   اسدددتهلا  -
 التف و  يف ال خ . واحل  م  وحتسن كف ،  الط ق  

 وأكفددددددددد  يفاسدددددددددتخ ا  تكن ل جيددددددددد  متطددددددددد    أنظددددددددد   -
 .وتقلي  االن ع اث استهلا الط ق  

ومعد ال  مح ي  امل ا   الط يعيد  مد  الضدغ   ال شد ي    - .غري م ج    - األبع   ال يئي  
واملعجددددل  امل تفعدددد  يف اسددددتخ ا  احملفددددزا   سددددتهلااال

 االقتص  ي  األولي . لألنشط 
املددددددددددد ا   الط يعيددددددددددد  املت حددددددددددد   املنشددددددددددد    -  ك ئزه 

االقتص  ي   أ وا  اإلنت ج   ؤوس األم ال  
 .وامل ا  اخل  األس اق  الط ق  

وحدددددددد   املصددددددددري  االسددددددددت ام  ال كق اطيدددددددد   املشدددددددد  ك   -
   ت شي  السك ا.واملس وا ع ال  الشع ي   القي   ال
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واالقتصد  ي  والثق فيد     وذلدددك مدددد  خددددلل ال  اسدددد   السي سددددي  عددد مل  دددطل  يعت ددد  مصدددطل  التنميددد  املسدددت ام  مص -
 .املست ام الي س    يف إ  اج مفه   جيس  التنمي   

كميددد  مت سدددط    التنميددد  املسدددت ام  تعدددي إحددد اث تغدددريا  يف مجيددد  تددد ال  احليددد   االقتصددد  ي  املتمثلددد  فدددد  ايدددد    فدددد   -
غدددددري متجددددد       لددددد خ  احلقيقددددد  وكددددد لك احلفددددد ظ علددددد  املددددد ا   الط يعيددددد  سدددددد ا، ك ندددددد  متجدددددد    أونصددددديل الفددددد   يف ا

أمددددد  اجل ندددددل االجتمددددد ع  ذلدددددك بت قيددددد  الع الددددد  االجتم عيددددد  بدددددن فئددددد   اجملتمددددد  وال يئددددد      ابالسدددتغلل العقدددلين هلددد 
 .للمجتم    لينعكس عل  اجل نل االجتم ع  ال يئ  بت قيدد  التدد ااا 

ف ل ولددد  تسدددع     التنميدددد  املسددددت ام  هدددد  تنميدددد   ائمدددد  ح ضدددد   ومسددددتق ل تل دددد  أمدددد ين وح جدددد   احل ضدددد  واملسددددتق     -
املشد  ي  والطد ق واخليد      لت قي  التنمي  يف مجيد  القط عد   لتغطيد  احل جيد   املتزايدد   للمجتمدد  مدد  االعتمدد   علدد 

 .املستق لي  ل  لضم ا ح جي   األجي
تفدد عل  يتسدد     للتنميدد  املسددت ام  أبعدد   بيئيدد  واجتم عيدد  واقتصدد  ي  متشدد بك  ومت اخلدد  مدد  بعضدده  الدد ع  يف إطدد    -

وج   علق  تك ملي  بدن ال يئد  مد   حيد  والتنميد  مدد   حيدد  أخدد   وهدد   العلقدد  ط  يدد     و ابلض ط والتنظي  وال شي  
 .املختلف    قي  تنمي  ش مل  ومسدمتولي  مشد ك  وذلدك يف مجي  القط ع  تلق  تك ملي  وت افقي  لبينهم  ع  إذ تد ت ط

حتقيد  التد ااا بدن    للتنميد  املسدت ام  طد ق عقلنيد  السدتغلل املد ا   سد ا، ك ندد  متجدد    أو غيدد  متجدد    لضددم ا  -
 .اجل انللتل  

 فهوم التنمية المستدامةالتطور التاريخي لم: ثانيالمطلب ال

كمد     "علد  العد م  احمل فظ   "إس اتيجي يف الع ي  م  ال  اس   مث     التنمي  املست ام ت تن ول مفه   وحت اي   
وبددد  م  األمددد  املت ددد   لل يئددد     (WWF)   والصدددن وق العددد مل  للط يعددد   (IUCN)الددد و  حلفددد  الط يعددد     االحتددد  نشددد ه   

(UNEP)    والتنمي   املعني  ابل يئ   "اللجن  الع ملي   "ويف تق ي     1980يف الع  (WCED)
كمد  ند قش    .1987يف الع    1

 يف  و يد    1991يف العد      "العن يد  ابأل    "   وتق يد   1982العد     يف سدت كه م يف  املفه   يف مدمتر ا  األمد  املت د  
 املست ام  التنمي  مفه   وتط   نش   ح ل واألفك   اخ ا، ك ن  مهم ف  .2002الع     يف   وج ه نسرغ1992الع    
حسدل    املسدت ام  تط    ذ  التنمي  الي احملط   واألح اث أا  عل  امل ض ع  يف ال  حثنبن   إمج ع هن ا يك ا   فق  

  2ك لت   ه  تسلسله  الزمي
مل  لل فدد ظ علدد   ت جدد  جدد و  التفكددري العدد مل  بشدد ا التدد ه   ال يئدد  إىل هدد   السددن   حيددث نشدد  االحتدد   العدد   :1950
ومق هد     1948)منظم  ع ملي  أنشدئ  سدن    l'Union internationale pour la conservation de la natureالط يع   

 
1-  World Commission on Environment and Development. 

أف يدد     08-07   1ي   طللمدد ا   املت حدد   سدد   والكفدد ،  االسددتخ امي   املددمتر  العلمدد  الدد و   التنميدد  املسددت ام   إ ددكالية التنميددة املسددتدامة وابعادهدداعمدد    عمدد       -2
2008   2. 
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بس يس ا(  أول تق ي  ح ل ح ل  ال يئ  الع ملي   وهد   هد ا التق يد  إىل   اسد  ح لد  ووضدعي  ال يئد  يف العد م  وقد  أعتدر  
 الف   يف ت ل املق  اب  املتعلق  ابملص حل  وامل اان  بن االقتص   وال يئ  يف ذلك ال ق . ه ا التق ي   ائ ا خلل تلك 

إنشدد ،      ومدد  مبشدد  ك  عدد   قليدد  نسدد ي  مدد  األفدد ا  لكددنه   تلدد ا من صددل م م قدد  يف  وهلدد  حيددث كدد ا    :1968
 ق لي .اهل   م  إنش ، الن    مع جل  النم  االقتص    املف   وأتثريات  املست

ابتدد     واملشدكل  الديال يئد     إىلالتطد ق    ع بيد   وقد  ت  ولد     112حبضد      وكد ا ذلدك  سدت كه مانعقد   مدمتر     :1972
    ه .
يعددر عدد  قلقدد  علدد  األوضدد ع ال يئيدد  يف كت بدد     (Hanse Jonas)الفيلسدد   واملفكدد  األملدد ين هدد نس جدد  س    :1979

 "م  أ املسمتولي ". 
صدد   تق يدد ا حتدد  عندد اا اإلسدد اتيجي  ال وليدد  لل قدد ، أيدد  ظهدد   أ  (IUCN)ال يئدد    لل فدد ظ علدد   االحتدد   الدد و   :1980

  في  ألول م   مفه   التنمي  املست ام .
 Our Common  املشدد اإصدد ا  اللجندد  الع مليدد  لل يئدد  والتنميدد  تق يدد ا بعندد اا "مسددتق لن   ت  هدد   السددن     يف  :1987

Future  ،الن وجييد   " حت   ائس   ئيسد  الد ا ا(HARLEM BRUNDTLAN)    أيد  ت طد ح التنميد  املسدت ام  كنمد ذج
ككددد  م اصدددل  التنميددد  مددد  م تكددد  ق بلددد       وأنددد  البددد ي  ي اعددد  شددد و  حتقيددد  التنميددد  االقتصددد  ي  مب اعددد   اجل ندددل ال يئددد 

 هت  ابلت ااا ال يئ .  االجتم ع ظه   فك   التنمي  املست ام  كمصطل  ي ويف ه ا  للستم ا  م   وا أض ا  بيئي .
وصددد  ق  عليهددد   منهددد     وضدد و   الدددتخل النفددد اي  اخلطددد   العددد ب      وخفددد  ح كدد اتف قيدد  ابال اخل صددد  بضددد ط    :1989

  ول .  150
مدد  يسددم  بقمدد  األ   يف  يدد     جدد نريو ابلراايدد  ومدد  أهدد     والتنميدد  أوانعقدد   مددمتر  األمدد  املت دد   لل يئدد     :1992

 .211ج ول أعم ل )أجن  (الق ا    لقم  االنت ئ  املن ثق  ع  
حتسددن    والعمدد  علدد اعتمدد   ب وت كدد ل كي تدد  يهدد   ابل  جدد  األوىل إىل احلدد  مدد  ان عدد اث  الغدد اا  ال فيئدد     :1997

 ااي   استخ ا  نظ  الط ق  اجل ي   واملتج   . والعم  عل كف ،  استهلا الط ق  يف القط ع   االقتص  ي  
( يف ج ه نس   غ جن ب إف يقي  الد   سدلط الضد ، علد   10لقم  الع ملي  للتنمي  املست ام ) ي +انعق   ممتر  ا :2002

 ض و   احلف ظ عل  التن ع ال ي ل ج  وعل  امل ا   الط يعي .و    ض و   تغيري أمن   اإلنت ج واالستهلا

 
   21  وخددلل القدد ا  1994لت قيدد  املسددتق   املت اصدد  لك كددل األ   مندد  عدد      واخلطدد  التفصدديلي  ولدد      182بدد  م  العمدد  الشدد م  الدد   ت نيدد     21تعتددر األجندد      -1

سلسل  م  امل ضدد ع   تنددتظ  يف أ بعددن فصددل     واألجن   جتم ت  .  عل  مسأم     والتزام  سي سي وثيق  م  ن عه  حتظ  ابتف ق  و  واس  يعكس إمج ع  ع ملي     وه  أول
  والتنميدد  ال شدد ي ل يئيدد    ت ال م  ت ال  العم   كث  ك  منه  بع ا ه م  م  أبع   إس اتيجي  لف   انتق لي  ش مل  لألعم ل الددي يلددز  القيدد   ذدد  لل م يدد  ا وم ئ  ومخس  عش 
 بشك  متك م .
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 حت  س احل ا  .أص   ب وت ك ل كي ت  حيز التنفي  ح ل ختفي  االن ع اث  املمت ي  إىل اال  :2005
انعقدد  املددمتر  الدد و  مل اجهدد  التغددريا  املن خيدد  مب يندد     2007 يسددمر سددن     14-03خددلل الفدد   املمتدد   بددن    :2007
  ور ددد    نق شددد   هددد ا املدددمتر  حددد ل الع يددد  مددد  املشددد ك  ال يئيددد  اخلطدددري  أ هددد  ا تفددد ع   جددد  حددد ا    من ونيسدددي اب   

 احل ا  . األ   بشك  ك ري بس ل االحت  س
  بسدددد ل أتكدددد  مجيدددد  األطدددد ا   2010بعددد ه  بددددثلث سددددن ا  انعقدددد   قمدددد  املندددد   "بكدددد ب  هدددد غ " سددددن     :2010  

لدد  يف تدد ه   مسددتم  ابلدد غ  مدد  عقدد  الع يدد  مدد  املددمتر ا  وإبدد ا  الع يدد  مدد   االسي سددي  أا ح لدد  ال يئدد  يف العدد م م ا 
 خيدد  األخدري   وكيفيدد  م اجهد  ظدد ه   االحت د س احلدد ا   وكدد لك  االتف قيد    وقدد   قشد  قمدد  املند   هدد   التغدريا  املن

الكليدد  واجلزئيدد   لكدد  هدد   القمدد  م    اسدد اتيجي   سدد   حتقيدد  تنميدد  ع مليدد  مسددت ام  ت اعدد  اجل انددل ال يئيدد  يف لتلدد   
طددد   ع يضددد   ختددد ج ابتف قيددد   ملزمددد  وكميددد  كددد لي خددد ج ذددد  ب وت كددد ل كي تددد   واكتددد  األعضددد ، املشددد  ك ا بت  يددد  خ

 للعم  م  أج  حم  ب  التغري املن خ  ومك ف   االحت  س احل ا  .
 يددد   )  يف  يددد     جددد نريو ابلراايددد أو مددد  يسدددم  بقمددد  األ      للتنميددد  املسدددت ام انعقددد   مدددمتر  األمددد  املت ددد    : 2012

عتددر املددمتر  الدد و  الث لددث للتنميدد  املسددت ام  الدد   يهدد   إىل الت فيدد  بددن األهدد ا  ال يئيدد  للمجتمدد   وي  وهدد   (20+
 الع مل .
أمدد   اجلمعيدد  الع مدد   أعدد ب األمددن العدد   لألمدد     2015عدد   تق يدد  مدد جز عدد  بدد  م  التنميدد  مل حلدد  مدد  بعدد     :2015

اإلنسد ا    حقد قم د     كدز علد   املت    ابا ك  م ا ع  أمل  يف أا تك ا الف   املق ل  حق   م  التنمي  املست ام  ت ت
 1.وك امت 
بغيدد  إبقدد ، األضدد ا، الع مليدد  مسددلط  علدد  مسدد ل  تغددري املندد   واالسددتف    مدد   اتفدد ق اب يددس بشدد ا تغيددري املندد       :2016

مدد ا ممثلدد  مجيدد  ال لدد اا إىل  -الددزخ  السي سدد  القدد   الدد   تاب لدد   يف اب يددس   عدد  األمددن العدد   لألمدد  املت دد   ابا كدد 
 يدد . ويُقدد   حفدد   فأ  22  علدد  اتفدد ق اب يددس بشدد ا تغددري املندد   يف احتفدد ل خدد   يُقدد   يف مقدد  األمدد  املت دد   يف  الت قيدد

الت قيددد  يف اليددد   األول مددد  فدددت  ابب الت قيددد  علددد  االتفددد ق  وهددد  مددد  يمتشددد  علددد  اختددد ذ أوىل اخلطددد ا  صددد ب ضدددم ا  
تمددد   اتفددد ق اب يدددس مجيددد  أطددد ا  اتف قيددد  األمددد   وقددد  اع   خددد ل االتفددد ق حيدددز النفددد ذ القددد ن ين يف أسددد ع وقددد  ممكددد .

ملددمتر  األطدد ا  يف االتف قيدد  الدد      21ط فدد   وذلددك يف الدد و      196املت دد   اإلط  يدد  بشدد ا تغددري املندد   ال دد ل  عدد  ه   
د حيدددث اتفقددد  مب ج ددد  مجيددد  ال لددد اا علددد  العمددد  علددد  حصددد   2015كددد ن ا األول/ يسدددمر    12ُعقددد  يف اب يدددس يف  
 ا   العددد م فيمددد   وا   جتدددن مئددد يتن  والسدددع  احلثيدددث  ابلنظددد  إىل مددد  يشدددكل  اال تفددد ع مددد  لددد ط   ا تفددد ع   جددد  حددد

 
   امددددددددددددددددددني  ددددددددددددددددددال األمدددددددددددددددددد  املتحددددددددددددددددددد  يددددددددددددددددددد و إىل التنميددددددددددددددددددة املسددددددددددددددددددتدامة ال ائمددددددددددددددددددة  لدددددددددددددددددد  الكرامددددددددددددددددددةمددددددددددددددددد  املت ددددددددددددددددد      ددددددددددددددددد ، األ نم كدددددددددددددددددز أ   -1

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=22342#.V2cjCflTJdg   02/06/1620  ات يخ االطلع. 

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=22342#.V2cjCflTJdg
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شدد ي    حدد  خفضدد  إىل   جدد  مئ يدد  ونصدد . وتنفيدد  اتفدد ق اب يددس أمدد  أس سدد  لت قيدد  أهدد ا  التنميدد  املسددت ام    
 اث  وت ددي القدد    علدد  التدد قل  مدد  آاث   ويتضددم  خ  طدد  ط يدد  لإلجدد ا،ا  املتعلقدد  ابملندد   مدد  شدد ا  أا ختفدد  االن عدد

 تغري املن  .
   2030خلطد  التنميد  املسدت ام  لعد      17  ي د أ  مسيد  نفد ذ أهد ا  التنميد  املسدت ام  الدد2016ك ن ا الث ين/ين ي     1يف 

  اخلمدددس  وسدددتعم  ال لددد اا خدددلل السدددن ا يف قمددد  أمميددد  ات خييددد .    2015الدددي اعتمددد ه  قددد    العددد م يف أيل ل/سددد تمر  
علد  حشد  اجلهد      — واضع  نصدل أعينهد  هد   األهد ا  اجل يد   الدي تنط د  ع مليد  علد  اجلميد   —عش   املق ل  

للقضددد ، علددد  الفقددد  لميددد  أشدددك ل  ومك ف ددد  عددد   املسددد وا  ومع جلددد  تغدددري املنددد    مددد  كف لددد  اشدددتم ل اجلميددد  بتلدددك  
 والشك  امل ا  يلخ  ك  ه   امل اح  .  1اجله  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .20/06/2016  ات يخ االطلع   /http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar   اهداا التنمية املستدامةاألم  املت        -1
  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
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 : مراح  تلور مفهول التنمية املستدامة (3-1) ك  رق   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
من اإل الل البيئي إىل االتصال املسؤول يف إطار التنمية املستدامة  التوجهمه    أم ل  م   بتص  ال  حث   إع ا م   املصدر:

 .12    2014 يسمر  19  242  الع   2  سطي    ج معاالجتم عي  العل  اخ اب و  تل   لدن املؤسسة االقتصادية
 المطلب الثالث: أهداف ومبادئ التنمية المستدامة

لت قيددد  التنميددد  املسدددت ام  مبفه مهددد  ومنهجهددد  الشدددم   البددد  مددد  وجددد   إ ا   ك دددري  وكددد لك اسدددتع ا  لددد    
 م تكزا  . تنمي  املست ام  وأه ك  م  أه ا  ال  طلل. ول لك س   نتن ول يف ه ا املاجملتمع   واألف ا  لت قيقه 

 

  

 .اتف ق اب يس بش ا تغيري املن    2016
  يف التنمي  املست ام . اجتم   ؤس ، ال ول يف أ يس أاباب وأص  وا خط  عم  ل ع  ال ول  2015 ج يلي 
 .2015مل حل  م  بع   لتنمي   ع   تق ي  م جز ع  ب  م  ا2015

 .20ممتر   ي  + : 2012
 .املكسيك –ممتر  مك ف   التغري املن خ  ك نك ا   2010
 .ممتر  التغري املن خ  لألم  املت    للتغري املن خ  بك ب  ه ق   2009
 .ان ونيسي  –ملمتر  ال و  مل اجه  التغريا  املن خي  ب      ا2007
 .األمل ني   ب ا ممتر  ع مل  ح ل الط ق   املتج    مب ين  2004
 .ملمتر  الع مل  للتنمي  املست ام  ل ه نزب  غ  ا2002
 ( 5القم  الث ني  لأل    rio+ 1997ب وت ك ل كي ت  )  1997
 املمتر  ال و  ال اب  ح ل امل أ  يف بيكن.  1995
 .لقم  الع ملي  ح ل التنمي  االجتم عي  فيك ب  ه غ   ا1995
 .ملمتر  ال و  ح ل السك ا والتنمي  يف الق ه  ص    ااتف قي  حم  ب  الت  1994
 .املمتر  الع مل  ح ل حق ق اإلنس ا يف فيين  الس يس ي   1993
 .ب ي     ج نريو األ   قم   1992
 .اللجن  الع ملي  لل يئ  والتنمي   تق ي " مستق لن  املش ا"  1987
  (.CMED)إنش ، اللجن  الع ملي  لل يئ  والتنمي    1983
 .تق ي  ب  م  األم  املت    لل يئ   1982
 .ظه   مصطل  التنمي  املست ام   1980
 .     وم   تق ي  ح و  النم   وممتر  ست كه م  1972
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 األول: أهداف التنمية المستدامة الفرع

أحدد  أكددر بدد ام  التشدد و    2015  أو يف  ك ستج ب  للت  اي  الع ملي  املتزاي    أطلق  األم  املت    
  الدد  هدد ف   مدد  أهدد ا  التنميدد  املسددت ام  17يف ات خيهدد  إلجيدد   حدد  ج يدد   نددت  عندد  جدد ول أعمدد ل يتضددم  

 هدد     إىل ال كيز عل  التنمي  ال ولي  يف أبع   والي  2030حىت الع      2016م  ب اي     ول   193  علي وافق   
هدد  الط يدد  حلدد  مشددكل  الفقدد   واألمدد  الغدد ائ   واملسدد وا  بددن  رحبيددث     االقتصدد  ي  واالجتم عيدد  وال يئيدد   1ثلثالدد 

   2يف تتمث وه   األه ا   اجلنسن والتغريا  املن خي 
 .إا ، الفق  بك  أشك ل  يف ك  مك ا القض ، عل  الفق   م  أج  حتقي  التنمي  املست ام  الب  م     -01
 . ا ي  اجل ع وحتقي  األم  الغ ائ  وحتسن التغ ي  وتعزيز الز اع  املست ام القض ، الت   عل  اجل ع  أ     -02
 .جمي  يف مجي  األعم  لضم ا حي   ص ي  وتعزيز ال ف   لالص   اجلي      -03
 .ضم ا ج    التعلي  الش م  والع  ل وتعزيز ف   التعل  م   احلي   للجمي  التعلي  اجلي     -04
 وت  ي ه  وتط ي ه .  حتقي  املس وا  بن اجلنسن وركن النس ، والفتي  املس وا  بن اجلنسن    -05
 .  واإل ا   املست ام  للمي   والص   الص   للجمي  فالت ك  م  ت ااملي   النظيف  والنظ ف  الص ي      -06
ضددددم ا احلصدددد ل علدددد  الط قدددد  أبسددددع   معق لدددد  وم ثدددد ق ذدددد  ومسددددت ام  وح يثدددد   ط قدددد  نظيفدددد  وأبسددددع   معق لدددد     -07
 .جمي  لل

نتجدد   تشددجي  املت اصدد  والنمدد  الشدد م  واملسددت ا  االقتصدد    والعم لدد  الك ملدد  واملالعمدد  اللئدد  ومندد  االقتصدد    ال  -08
 .والعم  اللئ  للجمي  

بندد ، ال نيدد  الت تيدد  امل ندد   وتشددجي  التصددني  الشدد م  واملسددت ا  وتشددجي   الصددن ع  واالبتكدد   واهلي كدد  األس سددي      -09
 .االبتك  

وعدد   التف قدد  بددن أيدد  بلدد  سدد ا،    احلدد  مدد  عدد   املسدد وا   اخدد  ال لدد اا وفيمدد  بينهدد احلدد  مدد  أوجدد  عدد   املسدد وا     -10
 غني  ابلث وا  وامل ا   أو العكس.  ك ا 
 .جع  امل ا واملست طن   ال ش ي  الش مل   وآمن  وم ن  ومست ام م ا وتتمع   حملي  مست ام   أ    -11
 .الت ك  م  أمن   االستهلا واإلنت ج املست ام مسمتولي  اإلنت ج واالستهلا     -12
 .ري املن   وآاث  غاخت ذ إج ا،ا  ع جل  ملك ف   تالعم  املن خ     -13

 
  ات يددددددخ االطددددددلع   parl.org-http://www.agora   2015العدددددددال    ا بعدددددددد ملددددددد اجندددددددد     (SDGs)التنميدددددددة املسدددددددتدامة    اهددددددددااالرمل نيدددددد    ب ابدددددد  التنميدددددد     -1

24/06/2016. 
 .24/06/2016االطلع   ات يخ     https://www.unglobalcompact.org   17األهداا لتحوي   املنا  املت    اإلمن ئ      األم ب  م     -2

http://www.agora-parl.org/
https://www.unglobalcompact.org/
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 .احلف  واالستعم ل املست ا  للم يط   وال     وامل ا   ال   ي  م  أج  التنمي  املست ام احلي   حت  امل ،   -14
مح يدد  واسددتع    وتعزيددز االسددتخ ا  املسددت ا  للددنظ  اإليك ل جيدد  األ ضددي   علدد  حدد  مسددت ا  إ ا    احليدد   يف الددر     -15

 .   ووق  وعكس ت ه   األ اض  ووق  فق اا التن ع ال ي ل ج  الغ اب  ومك ف   التص
تعزيز تتمعد   سدلمي  وشد مل  لت قيد  التنميد  املسدت ام   وتد فري ال صد ل إىل  السل  والع ل واملمتسس   الق ي     -16

 .وش مل  عل  مجي  املست اي   ومسئ ل الع ال  للجمي  وبن ، ممتسس   فع ل  
 .وس ئ  التنفي  وتنشيط الش اك  الع ملي  م  أج  التنمي  املست ام  تق ي عق  الش اك       -17
  1أبا  2030 خلط   تتس  أه ا  التنمي  املست ام و 
  فدإا أهد ا   "ال لد اا الن ميد "تنط   فقط عل  ال ل اا املسم    يف حن أا األه ا  اإلمن ئي  لأللفي     املية:تنمية  -
ومجيد  ال لد اا يتعدن عليهد  إحد اا تقد   يف السدري حد      وسدتنط   علد  مجيد  ال لد اا   تنمي  املسدت ام  إطد   عد مل  فعدلال

حتقيددد  التنميددد  املسدددت ام   وت اجددد  حتددد اي  مشددد ك  وف يددد   تعددد   سددد ي  حتقيددد  أبعددد   التنميددد  املسدددت ام  الكثدددري  الدددي  
 .تتضمنه  أه ا  التنمي  املست ام 

ابعت   هددد  خطددد  مددد  أجددد  "النددد س والك كدددل واالا هددد   والسدددل      2030خطددد  عددد      إىل التحدددول:  تنميدددة مفمدددية  -
إىل الت دد ل مدد  أجدد  حتقيدد  تنميدد     مفضددي وهدد  تدد ف   ؤيدد      والشدد اك "  تتددي  نقلدد  ن عيدد  مدد  مندد ذج التنميدد  التقليدد  

 .مست ام  حم  ه  الن س وك كل األ   وق ئم  عل  حق ق اإلنس ا 
  أيضد   2030األهد ا  االجتم عيد  واالقتصد  ي  وال يئيد   تعد  خطد  عد      إىل ج نل ط ئف  واسع  م   املة:تنمية  -

م س ، "تتمع   أكث  سلم   وع ال  واحتضد    للجميد   ختلد  مد  اخلد   والعند " مد  االهتمد   ابحل كمد  ال كق اطيد   
ويف    17اتيد  )يف اهلد      (  وبتهيئ  بيئد   وليد  م16وسي    الق ن ا وال ص ل إىل الع ال  واألم  الشخص  )يف اهل    

ك  أقس   اإلط  (. ومد     فدإا اخلطد  تغطد  قضد اي متعلقد  لميد  حقد ق اإلنسد ا  مبد  يف ذلدك احلقد ق االقتصد  ي   
 .وامل ني  والثق في  والسي سي  واالجتم عي  واحل  يف التنمي 

سد   مجيد  أ ج ئد  احد ا  املسد وا   يإىل عد م      جل يد   إىل عد   إغفد ل أ  أحد   و دتسدع  اخلطد  ا جامعددة:تنمية  -
   أتكيدد  مسددمتولي   مجيدد  الدد ول  وعدد   التمييددز بددن ال لدد اا و اخلهدد   مبدد  يف ذلددك املسدد وا  بددن اجلنسددن  وذلددك معدد 

احد ا  حقد ق اإلنسد ا ومح يتهد  وتعزيزهد    ومند  رييدز مد  أ  ند ع علد  أسد س العد ق أو اللد ا أو اجلدنس أو اللغد   ل  ع
الدد أ  السي سدد  أو غددري  مدد  اخ ا، أو األصدد  القدد م  واالجتمدد ع   أو علدد  أسدد س امللكيدد  أو املددديل  أو    أو الدد ي  أو

 اإلع ق   أو عل  أ  أس س آخ .
 

   2030ح دددددددددددددددددددددوق اإلتسدددددددددددددددددددددان وملدددددددددددددددددددددة التنميدددددددددددددددددددددة املسدددددددددددددددددددددتدامة لعدددددددددددددددددددددال  املت دددددددددددددددددددد    املف ضددددددددددددددددددددي  السدددددددددددددددددددد مي  حلقدددددددددددددددددددد ق اإلنسدددددددددددددددددددد ا     األمدددددددددددددددددددد   -1
aspxgenda.Ahttp://www.ohchr.org/AR/Issues/MDG/Pages/MDGPost2015   23/06/2016  ات يخ االطلع. 

http://www.ohchr.org/AR/Issues/MDG/Pages/MDGPost2015Agenda.aspx
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الددي    املشدد و ا تطدد    أهدد ا  التنميدد  املسددت ام  بعدد  م حلدد  ط يلدد  مدد     مشددلعة:معت دددات ومبددادئ  تنميددة ذات    -
وم تشدك  هدد       املت د   اخ ا، وامل د    املشد ك  الدي تسددتن  إليهد  األهد ا    حد    خلهلد  الد ول األعضد ، يف األمدد

الغ اي  واألهد ا  النه ئيد  فقدط  بد  إاد  تعتدر ح مسد  للتعد وا فيمد  يتعلد  بدد ه ا  التنميد  املسدت ام  كد  تلقد    اخ ا،
 .1النج ح

فمددد  خدددلل املصددد  ق  علددد      حددد اث التغيددريإلالرملددد    هدد  الع مددد  القددد      دور الربملددداانت:تنميدددة معتمدددد   لددد     -
االتف ق   ال ولي   وت مج  أهد ا  التنميد  املسدت ام  إىل قد انن وطنيد  ق بلد  للتنفيد  تسدتجيل ألولد اي  التنميد  اخل صد   
بك  بل   وم اق   تنفي ه  وضم ا وج   حك م  مسدمتول  أمد   الشدعل مد  أجد  التقد   الد طي وفقد   ألهد ا  أهد ا   

 .2كك  للرمل    احلث  عل  ه ا التغيري املست ام     التنمي
ا اهلدد   األس سدد  للتنميدد  املسددت ام  هدد  حتقيدد  اإلنصدد    اخدد  اجليدد   وعليدد  فمدد  وجهدد  نظدد   ككدد  أا نسددتنت  أ

التقليد  مد     احل   م  خلل حتقي  الع ال  واملس وا   وبن األجي ل احل لي  واملسدتق لي   كمد  ت اعد  مح يد  ال يئد   غ د  يف
األام   واملش ك  ال يئي  الع ملي  وت ع  أيض  إىل العم  عل  اسدتخ ا  تكن ل جيد   أنظد  تعمد  علد  حم  بد  التلد ث  

 ومح ي  ال يئ .
 مبادئ التنمية المستدامة: الفرع الثاني

 عهدد  وهدد ا مدد    هندد ا تم عدد  مدد  ال كدد ئز الددي تسددتن  عليهدد  التنميدد  املسددت ام  وهدد  رثدد  اسدد اتيجي   جيددل إت
 :3يف  ك ئزه   ال وتتمث  ،ح جي    تل ي و   اختي  األجي ل بق    املس س  وا  احل لي  األجي ل و ف   تنمي  حتقي أج  

وذلدك ب فد  مسدت اي  املعيشد   يعدي التدزا  صد نع  السي سد   ابسدتخ ا  تم عد    مبدا الكفاء  يف اسددت دال املددوارد:
 ليدد   ك ألسددع   والضدد ائل لتنظددي  اسددتخ ا  املدد ا    أ  اسددتخ ام  كفددمتا للمدد ا   الط يعيدد   ملمدد  آليدد   الت ايدد  وامل اق دد  ا

 املت ح . 
معندد   قدد    النظدد   علدد  التكيدد  واحمل فظدد  علدد  بنيتدد  ومندد ذج سددل ك  يف م اجهدد  االضددط ااب  اخل  جيدد       مبدددا املروتددة

  ا  األخ  .يألن  إذا م  خس   ه   النظ  م ونته  تص   أكث  ع ض  للته  

 
  ات يددددددخ االطددددددلع   parl.org-http://www.agora   2015( اجنددددددد  ملددددددا بعددددددد العددددددال  SDGsالتنميددددددة املسددددددتدامة )  اهدددددددااالرمل نيدددددد    ب ابدددددد  التنميدددددد     -1

24/06/2016  . 
 نفس امل ج .    -2
   01/02/2020   122تلددددد  إلك ونيددددد  تصدددددد   عددددد  م كددددددز العمددددد  التنمدددددد   / معددددد    العدددددد      تلددددد  آفدددددد ق ال يئددددد  والتنميدددددد     التنميددددددة املسددددددتدامة   م سدددددع  ميلددددد   -3

ctr.org/magazine/article/2524/-https://www.maan ،     20/02/2020ات يخ االطلع. 

http://www.agora-parl.org/
https://www.maan-ctr.org/magazine/author.php?id=1a77ey108414Y1a77e
https://www.maan-ctr.org/magazine/article/2524/
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يف هددد ا امل ددد أ تشدددري الع الددد  إىل اخنفددد   وتددد ه   ق عددد   املددد ا   ال يئيددد  الدددي يدددنج  عنهددد  عددد   إ ضددد ،    مبددددا العدالددددة:
احتي ج   الش ائ  األكث  فق ا. ل اد فإا التنمي  املست ام  تتطلل مس ع   ه   الفئ    ألن  ليس ل يه  خيد   بد ي   

 ع  ت مري بيئته .
ملسد ي   لتلد  األخطد   اجل يد    ف عد م     مل  ظد   اع   الق ن ا ال و  لل يئ  من  السد عيني    تطد    :االحتياطمبدا 

مل اجهدد  الكدد ا ث   خدد  م حلدد  ج يدد   إذ أصدد   قدد ن   م جهدد   االسددتعج ل  كدد ا تدد   قدد ن   يتخدد  عدد    يف حدد ال   
  اختد ذجيدل علد  الد ول    والد   مب ج د م  أ احليطد      ويف ه ا السي ق ظهاملست ام .  التنمي     أيض  ح  املستق   يف إط  

الن مجدد  عدد  األنشددط     ا تدد ه   ال يئدد   حددىت يف ح لدد  غيدد ب اليقددن العلمدد  القدد ط  حدد ل اخاث االلامدد  السددت     التدد ابري
 حد  أا  تهد  ضد   يستعصد  علد  املع فد  العلميد  امل  املزم  القي   ذ   ف لض   ال   يسع  م  أ االحتي   إىل من  وق ع 

ال يئدد  إذا مدد  وقددد   أ  أا يكدد ا هندد ا عدد   وجددد   يقددن علمدد  فيمدد  يتعلددد     ونت ئجددد  علدد تمتكدد  وق عدد  أو حتدد   آاث    
املسددتق    واسددتن  ا    م جدد  كليدد  أو جزئيدد  حدد   والت قدد  وهدد  بدد لكفم دد أ احليطدد  يتصدد  مبيددز  التسدد ي   .  1الضدد    مب هيدد 

 .2الحتم ل حتق  الض    ص ل عل  أ   لي حلللمعطي   العلمي  احل لي  جيل العم  ق   ا
مج عيد  مد      ا ا قد  اختد ذاجلهد   ذا  العلقد  يف    التنمي  املست ام  ع     ع  ميثد ق يقد  مبشد  ك  مجيد   املشارعة:مبدا 

  ف لتنميدد  املسددت ام  ت دد أ يف املسددت   احمللدد    وتنفيدد ه   ووضدد  السي سدد  التخطدديط    خددلل احلدد ا   خص صدد  يف تدد ل
اللم كزيد   والدي ركد     أا  تنمي  م  أسف   يتطلل حتقيقه  بشك  ف ع  تد فري شدك  من سدل مد  أشدك ل عييوه ا 

 .3إع ا  وتنفي  ومت بع  خطط التنمي   اهليئ   ال مسي  والشع ي  ب ج  ع   م  املش  ك  يف خط ا 
كجددز، مدد  املعطيدد   الددي  واالجتم عيدد   ئيدد   يال    ا  االعت دد   اعتمدد  م يكدد  مدد  املتعدد    عليدد  يف السدد ب     اإلدمدداج:مبدددا  

ا  ال يئيد  يف حسد اب     االعت د اإلمن ئي   إال ان  أص   م  ال اضد  أبا وضد   االقتص  ي   يت  بن ، عليه  تصمي  اخلطط  
     لقيمدد  املدد ا  اإلمن ئيدد  مبدد  يف ذلددك تقيددي  اخاث  ال يئيدد  للمشدد وع ق دد  ال دد ، يف تنفيدد   يعطدد  أبعدد  ا ج يدد    املخططدد  

فضددل عمدد  سدديع   عدد  ذلددك مدد  ف ائدد     واسددتخ امه  علدد  أسدد س حتليدد  التكلفدد  والف ئدد   وكيدد  ككدد  احمل فظدد  عليهدد  
    فددإا ال ق يدد  تكدد ا أ خدد ال يئدد احمل فظدد . إذ أندد  عندد م  يتعلدد  األمدد  حبم يدد     اقتصدد  ي   ابإلضدد ف  ط عدد  لت قيدد  هدد  

  ا   االسدددتثم    اا اخا إىل تقيدددي  ختفيددد  الضددد   احملتمددد  مددد لدددمددد  العدددلج حيدددث تسدددع  معظددد  ال   وأكثددد  فع ليددد   اكثدددري 

 
 .60      2007   ا  النهض  الع بي   الق ه     يف إطار ال اتون الدويل  البيئية: دراسةمبدا االحتياط لوقو  األضرار  حمم  ص يف ي س       -1
   26/10/2012   2336-0615  تلدد  الفقدد  والقدد ن ا  اململكدد  املغ بيدد    قدد   يف االتفاقيات الدولية املنظمة للبيئةديلة  = اللبيعة ال دداتوتية ملبدا اعم   إش       -2

 .16/07/2016  ات يخ االطلع   http://www.majalah.new.maم  امل ق  االلك وين   

  أط وحدد   كتدد  ا  علدد   يف احلقدد ق  ج معدد  حمدددددددددددددددددددم  خيددددددددددض  بسددك    كليدد  احلقدد ق والعلدد    تيددة للبيئددة يف إطددار التنميددة املسددتدامةال اتو   ا=مايددةالغددي   حسدد ن  ع دد     -3
 .25   2012/2013الددددددددددددددسي سي    

http://www.majalah.new.ma/
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املتعلقدددد     إسدددد اتيجيته عندددد  تصددددمي     اجل يدددد   يف ال نيدددد  الت تيدددد   وابتدددد  تضدددد  يف احلسدددد  ا التكدددد لي  واملندددد ف  النسدددد ي 
   1التج  ي  وال يئي .و  واالجتم عي وامل لي   االقتص  ي السي س      فع ال يف إط     اابلط ق   كم  أا  جتع  م  ال يئي  عنص

الددي حتقدد  التنميدد  املسددت ام  بشددك  ك ددري    يعدد  م دد أ امللدد ث الدد ف  مدد  بددن أهدد  امل دد    الق ن نيدد   الدددافع:مبدددا امللددو   
للتلدد ث الدد      االجتم عيدد للنشدد ط   املل ثدد   ويهدد   إىل حتميدد  التكدد لي   االقتصدد     وفعدد ل  ك ندد  مدد ت ط ابجل نددل  

املسدت ام  الدي      املتس    يف التل ث تتصد   بط يقد  تنسدج  فيهد  آاث  نشد ط    مد  التنميد  جيع  املمتسس  عاحت ث  ك  
 إا م تك  كله . تعتر النم ذج ال حي  املق  ل م  غ ل ي  ال ول

امل ضدد   حيددث ت الددن  عليدد  ألول مدد      مندد  السدد عيني   مدد  القدد ا   ابتدد ا،هدد ا امل دد أ علدد  املسددت   الدد و     وقدد  عدد  
الدد   حدد ث بددن أعضدد ، هدد      االتفدد ق  وذلددك مب جددل   االقتصدد  ي   كت صددي  مدد  منظمدد  التعدد وا والتنميدد 1972سددن   

التكد لي     جعد   املنظمد  حسل ت صي  ه      ويقص  ب تنمي  ق ئم  عل  أس س ه ا امل  أ     املنظم  ح ل وض  سي س 
وامتددد  أتثدددري هددد ا امل ددد أ إىل القددد انن      .2حتملهددد  السدددلط  الع مددد  علددد  عددد ت  امللددد ث  ومك ف ددد  التلددد ثاخل صددد  ابل ق يددد   
املتعل  حبم يد    10-03م  الق ن ا    30ئ   ضم  امل     ااملش ع اجلز  ئ ي   حيث أق  از اجل ومنه  الق اننال اخلي  لل ول 

 امل لي .خلل الع ي  م  ق انن   وتك يس  م ال يئ  يف إط   التنمي  املست ام   وت تط يق   
 وكيفية تحقيقها اد التنمية المستدامةعالمطلب الرابع: أب 

امللح  م  خلل التع يف   الس بق  أا التنمي  املست ام  تتضم  أبع  ا متع    تت اخ  فيم  بينه  مد  شد ا  
   .ال كيز عل  مع جلته  إح اا تق   ملم س يف حتقي  التنمي  املسته ف 

 األول: األبعاد األساسية للتنمية المستدامة الفرع

    يتسد  ابلضد ط وال شدي  للمد ا   لتنمي  املسدت ام  تنميد  ثلثيد  األبعد   م ابطد  ومت اخلد  يف إطد   تف عداتع  
  علد  تقد    املسدت ام  التنميد  أا  إىل تشدري واألحبد ث ال  اسد   جد  إا   و 3األبعد   ال يئيد  واالقتصد  ي  واالجتم عيد 

  عد  يعدر الد    االجتمد ع  وال عد   الكمد  الد اك  جيسد   ال   ال ع  االقتص    وه  أس سي  أبع   ثلث  بن الت اخ 
 ي ض  ذلك   واجل ول امل ا   الط يعي  وامل ا   احمليط جيس    ال يئ  ال   ال ع   وأخريا الن ع   ال اك 

 
 

 
 

 .  111   2006يف العل   االقتص  ي   ف ع التسيري  ج مع  اجلزائ      كت  ا     أط وح   اثر تلوت البيئة يف التنمية االقتصادية يف اجلزائرس مل   شي      -1
  .27  م ج  س ب    التنمية املستدامة  إطار  ال اتوتية للبيئة يف  ا=مايةالغي   حس ن  ع      -2

3 -OECD, Développement durable: Les grandes questions ، ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES, OECD ILIBRARY, 2001, P 36. 
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 لتنمية املستدامة ل : األبعاد األساسية  (3-1)اجلدول رق   
 البعد االقتصادي  البعد االجتما ي البعد البيئي 

يدددز هددد ا ال عددد  بضددد و   احلفددد ظ علددد  ميت
 ويف أ يدددددددد   وم ا  هدددددددد  الط يعيدددددددد ال يئدددددددد  

ويتمثد    واألمثد  هلد االستخ ا  العقدلين  
 يل   فيم  أيض 

 النظ  اإليك ل جي  •
 الط ق  •
 التن ع ال ي ل ج  •
 اإلنت جي  ال ي ل جي  •
 الق    عل  التكيي  •

يتم ددددد   ال عددددد  االجتمددددد ع  يف ضددددد و   
وبضدد و   جملتمدد  ااالهتمدد   ابلفدد    اخدد  

  وتظه  يفبن األجي ل  اإلنص  
 املس وا  يف الت اي  •
 احل اا االجتم ع  •
 املش  ك  الشع ي  •
 التن ي  الثق يف •
 است ام  املمتسس   •

يتمثددددددددددد  ال عددددددددددد  االقتصددددددددددد    للتنميددددددددددد  
ونتدددددددددددددد ئ  املسددددددددددددددت ام  يف انعك سدددددددددددددد   

 وكيفيدددددد  حتسددددددنعلدددددد  ال يئدددددد   االقتصدددددد  
  صدددعن  وتظهددد  أهددد التقنيددد   الصدددن عي  

 يل   ه ا ال ع  فيم 
 النم  االقتص    املست   •
 كف ،   أس امل ل •
 إش  ع احل ج   األس سي  •
 الع ال  االقتص  ي  •

  تلدد  ج معدد   مشدد  للعلدد   االقتصدد  ي  تظدد  اإلدار  البيئيددة ودورهددا يف التنميددة االقتصدداديةمطدد ني س لدد ل  غدد ، عدد  ا   املصدددر:
 .  39    2009  02  الع  25والق ن ني   اجملل  

وفيمد  يلد  سدد   نقد   بشد ح أهدد  القضد اي الدي تنتمدد  لكد  بعد  مدد  األبعد   املد ك    أعددل  يف اجلد ول  والددي  
 م  خلهل  تت ق  التنمي  املست ام  املطل ب  وه  كم  يل     

  1وتتمث  يفاألبعاد االقتصادية:    :1-1
لألبعد   االقتصد  ي  للتنميد  املسدت ام  نلحد  أا سددك ا    سد  نف  ل  حصددة االسددتهالف الفددردي مددن املددوارد اللبيعيددة: -

مد  يسدتخ م  سدك ا    الع م  أضدع  عل  مست   نصيل الف   م  امل ا   الط يعي  يف   قي س  يستغل ا ال ل اا الصن عي  
ت د   أعلد  مند   ملال ل اا الن مي . وم  ذلك مثل أا استهلا الط ق  الن مج  ع  النفط والغ ا والف   ه  يف الد الاي  ا

أعلدد  بعشد  مدد ا  يف املت سددط    "OCDE"مدد    وهدد  يف بلد اا منظمدد  التعدد وا والتنميد  االقتصدد  ي  ال    33يف اهلند  ب  
 من  يف ال ل اا الن مي  تتمع .

  ف لتنميد  املسدت ام  ابلنسد   لل لد اا الغنيد  تدتلخ  يف إجد ا، ختفيضد   مت اصدل  مد  :إي اا تبديد املددوارد اللبيعيددة  -
جدد    يف    تغيددري وإحدد اثوذلددك عددر حتسددن مسددت   الكفدد ،     2مسددت اي  االسددتهلا امل دد    للط قدد  واملدد ا   الط يعيدد 

وال بدد  يف هدد   العمليدد  مدد  الت كدد  مدد  عدد   تصدد ي  الضددغ   ال يئيدد  إىل ال لدد اا الن ميدد . وتعددي التنميدد      أسددل ب احليدد  
  التندد ع ال ي لدد ج  يف ال لدد اا األخدد    وا ضدد و    ك سددتهلا الدد ول    املسددت ام  أيضدد  تغيددري أمندد   االسددتهلا الددي  دد
العمد  علد  تقلدي  املخ جد   )املخلفد  ( مد   أيضد   فضل ع  ذلدك     املتق م  للمنتج   احلي اني  امله    ابالنق ا 

 
  .25/06/2016ات يخ االطلع      http://ebooks9.com  اململك  املغ بي    املن وبي  الس مي  للتخطيط   ابعاد التنمية املستدامةع   السل  أ يل     -1
  ات يددددخ  http://www.masralarabia.com   2015أكتدددد ب   29ع بيدددد    مصدددد  ال    ج يدددد  التنميددددة املسددددتدامة )مفهومهددددا، ابعادهددددا، مؤ ددددرا ا(   أمحدددد  بشدددد     -2

 .  10/11/2017االطلع   

http://www.masralarabia.com/


 

 
 

 

 المستدامة  المؤسسات االقتصادية لتعزيز كمدخل االستدامة تحقيق نحو التوجه .………….........الفصل األول
 

25 

تقلد  فيد  مد      نف اي  ومل اث   وتصمي  منتج   ذا  كف ،  بيئي  ت اع  إش  ع احل ج   اإلنسد ني   يف ال قد  الد  
الت ثريا  ال يئي  السل ي   وك لك عقلن  استغلل امل ا   الط يعي  مبسدت   يتن سدل علد  األقد  مد  ط قد  احتمد ل األ    

 .1التق ي ي 
وتق  عل  ال ل اا الصدن عي  مسدمتولي  خ صد  يف قيد    التنميد     مسؤولية البلدان املت دمة  ن التلو  و ن معاجلته: -

وابلتددد   إسددده مه  يف مشدددكل     –سدددتهلكه  املددد اك  يف امل ضددد  مددد  املددد ا   الط يعيددد  مثددد  احمل وقددد    ااملسدددت ام   ألا  
كد ا ك دريا ب  جد  غددري متن سد  . يضد   إىل هد ا أا ال لد اا الغنيدد  لد يه  املد ا   امل ليد  والتقنيد  وال شدد ي   -التلد ث العد مل 

نظددد  وتسدددتخ   املددد ا   بكث فددد  أقددد   ويف القيددد   بت  يددد   أالكفيلددد  أبا تضدددطل  ابلصددد ا   يف اسدددتخ ا  تكن ل جيددد    
اقتصدد  اي   حدد  مح يدد  الددنظ  الط يعيدد  والعمدد  معهدد   ويف  يئدد  أسدد  ب ت مدد  إىل حتقيدد  ندد ع مدد  املسدد وا  واالشدد اكي   

التقنيد  وامل ليد     لل ص ل إىل الف   االقتص  ي  واخل م   االجتم عي   اخ  تتمع   . والص ا   تعي أيضد  تد فري املد ا  
 ابعت    أا ذلك استثم   يف مستق   الك   األ ضي .  –لتعزيز للتنمي  املست ام  يف ال ل اا األخ   

وةدد  ج نددل مدد  ج انددل الدد وابط ال وليدد  فيمدد  بددن ال لدد اا الغنيدد  والفقددري   تدد ج إىل  ت لدديت تبعيددة البلدددان الناميددة:    -
ف  بدد  اسددتهلا املدد ا   الط يعيدد  يف ال لدد اا الصددن عي   يت  طدد  مندد  صدد   ا   خ  اسدد   قيقدد . ذلددك أندد  ابلقدد   الدد   يددن

ه   املنتج   مد  ال لد اا الن ميد  وتدنخف  أسدع   السدل  األس سدي  ب  جد  أكدر  ممد   د   ال لد اا الن ميد  مد  إيد ا ا   
مد   يقد   علد  االعتمد   علد   نومم  يس ع  عل  تع ي  ه   اخلس ئ   االنطلق م  منط ت   حتت ج إليه  احتي ج  م س 

الددد ا  لتنميددد  القددد  ا  ال اتيددد  وأتمدددن االكتفددد ، الددد اع وابلتددد   الت سددد  يف التعددد وا اإلقليمددد   ويف التجددد    فيمددد  بدددن  
 ال ل اا الن مي   وحتقي  استثم  ا  ضخم  يف  أس امل ل ال ش    والت س  يف األخ  ابلتكن ل جي   احملسن .

وتعي التنمي  املسدت ام  يف ال لد اا الفقدري  تكد يس املد ا   الط يعيد  ألغد ا   :  لدن البلدان الف     التنمية املستدامة -
  20. ويعتر الت سن الس ي   كقضي  أخلقي   أم  ح سد  ابلنسد   ألكثد  مد   2الت سن املستم  يف مست اي  املعيش 

لتخفيددد  مددد  عدددل، الفقددد  املطلددد  نتددد ئ  عمليددد  ه مددد   ايف امل ئددد  مددد  سدددك ا العددد م املعددد من يف ال قددد  احلددد  . و قددد   
ابلنس   للتنمي  املست ام   ألا هن ا  وابط وثيق  بن الفق  وت ه   ال يئ  والنم  الس ي  للسدك ا والتخلد  الند ج  عد   

ي   مبدد  كدد ا    أمدد  الدد ي  ال تلددىب هلدد  احتي جدد    األس سددي   والدد   التدد  يخ االسددتعم    والت عيدد  املطلقدد  للقدد   ال أمس ليدد 
بق ئه  علد  قيد  احليد   أمد ا مشدك ك  فيد   فيصدعل أا نتصد   أباد  سديهتم ا مبسدتق   ك تند  األ ضدي   ولديس هند ا مد   

 
 .81    2001    م كز اخلرا  املهني  لإل ا    الق ه   إدار  البيئة من اج  جود  ا=يا ت مج  عل أمح  إصلح      ب  جيمس   كل   ف سلري   -1
  تلددد  العلددد   اإلنسددد ني  السددد بع    إسدددلاجتيات والسياسدددات التنميدددة املسدددتدامة يف ظددد  التحدددوالت االقتصدددادية والتكنولوجيدددة  جلزائدددرمحددد    حممددد       كددد اب  بغددد ا   -2

www. ulum. nl  12   2010   45    الع  . 
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يد ع ه  إىل تقدد ي  مد   صددلحي  تصدد ف    للسدت ام   كمدد  أادد  جين د ا إىل االسددتزا   مدد  األطفد ل يف حم ولدد  لددزاي    
 .1لشيخ خته   الق   الع مل  لألس   ولت فري األم

إا ال سددديل  الن جعددد  للتخفيددد  مددد  عدددل، الفقددد  وحتسدددن مسدددت اي  املعيشددد  أصددد       :املسددداوا  يف توزيدددع املدددوارد  -
مسمتولي  ك  م  ال ل اا الغني  والفقري   وتعتدر هد   ال سديل   غ يد  يف حد  ذا د   وتتمثد  يف جعد  فد   احلصد ل علد   

فد لف   غدري املتسد وي  يف احلصد ل       األف ا   اخد  اجملتمد  أقد ب إىل املسد وا يامل ا   واملنتج   واخل م   فيم  بن مج
علددد  التعلدددي  واخلددد م   االجتم عيددد  وعلددد  األ اضددد  واملددد ا   الط يعيددد  األخددد   وعلددد  ح يددد  االختيددد   وغدددري ذلدددك مددد   

يدد  والنمددد  االقتصددد     متسددد ع  علدد  تنشددديط التن  املسدد وا  فهددد     احلقدد ق السي سدددي   تشددك  حددد جزا ه مدد  أمددد   التنميدد 
 الض و ين لت سن مست اي  املعيش .

ف لتنميددد  املسدددت ام  تعدددي إذا احلددد  مددد  التفددد و  املتنددد م  يف الددد خ  ويف فددد      :ا=دددد مدددن التفددداوت يف املددددامي   -
  احلصددد ل علددد  ال ع يددد  الصددد ي  يف ال لددد اا الصدددن عي  مثددد  الددد الاي  املت ددد   وإاتحددد  حيددد اا  األ اضددد  ال اسدددع  وغدددري

وكددد ا تقددد      أو للمهن سدددن الدددز اعين العددد طلناملنتجددد  للفقددد ا، الددد ي  ال كلكددد ا أ ضددد  يف منددد ط  مثددد  أم يكددد  اجلن بيددد   
القددد و  إىل القط عددد   االقتصددد  ي  غدددري ال مسيددد  وإكسددد ذ  الشددد عي د وحتسدددن فددد   التعلدددي  وال ع يددد  الصددد ي  ابلنسددد    

سددد  حتسدددن فددد   احلصددد ل علددد  األ اضددد  والتعلدددي  وغدددري ذلدددك مددد    للمددد أ  يف كددد  مكددد ا. وجتدددل اإلشددد    إىل أا سي
اخلدد م   االجتم عيدد  لع دد   و ا ح مسدد  يف حتفيددز التنميدد  السدد يع  والنمدد  يف اقتصدد  اي  النمدد   اخسددي ي  مثدد  مدد ليزاي  

 وك  اي اجلن بي  واتي اا.  
حت يدد  األمدد ال مدد  اإلنفدد ق  ال لدد اا      كمدد  أا التنميدد  املسددت ام  جيددل أا تعددي يف مجيدد  :ت لدديت اإلتفدداق العسددكري  -

ومد  شد ا إعد    ختصدي  ولد  جدز، صدغري     عل  األغد ا  العسدك ي  وأمد  ال ولد  إىل اإلنفد ق علد  احتي جد   التنميد 
  م  امل ا   املك س  اخا لألغ ا  العسك ي  اإلس اع ابلتنمي  بشك  مل  ظ.

  2وتتمث  يف  :)االجتما ية(  األبعاد البشرية  :1-2
األبع   ال ش ي  العمد  علد  حتقيد  تقد   ك دري يف سد ي   خي   وتعي التنمي  املست ام  فيم    الدميوغرايف:بيت النمو ثت -

تث ي  من  السك ا  وه  أمد  بد أ يكتسد  أ يد  ابلغد   لديس ألا النمد  املسدتم  للسدك ا لفد   ط يلد  ومبعد ال  شد يه   
  فقط  ب  ك لك ألا النمد  السد ي   د ث ضدغ ط  حد    علد    ابملع ال  احل لي  أص   أم ا مست يل است  ل  واض

كمدد  أا النمدد  السدد ي  للسددك ا يف بلدد  أو منطقدد  مدد   دد      املدد ا   الط يعيدد  وعلدد  قدد    احلك مدد   علدد  تدد فري اخلدد م  
 س ك .م  التنمي   ويقل  م  ق ع   امل ا   الط يعي  املت ح  إلع ل  ك  

 
 .26   2010الثق في   الق ه     م  ا   ث  ال ا  ال ولي  للست1   مبادئ التنمية املستدامة وخلس م شيي      -1
 .28/06/2016  ات يخ االطلع   http://www.ausde.org   ابعاد التنمية املستدامةاالحت   الع يب للتنمي  املست ام  وال يئ       -2
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ل جدد  النهددد ئ  الدد   يصددد  إليدد  السدددك ا يف الكدد   األ ضدددي  أ يتدد  أيضددد   ألا  ل  :مكاتدددة ا=جددد  النهدددائي للسدددكان  -
حددد و  قددد    األ   علددد  إع لددد  احليددد   ال شددد ي  غدددري مع وفددد  ب قددد . وتددد ح  اإلسدددق ط   احل ليددد   يف ضددد ، االجت هددد    

    عدددمليددد   نسدددم   وهددد  أكثددد  مددد  ضدددع     11,6احل ضددد   للخصددد ب   أبا عددد   سدددك ا العددد م سيسدددتق  عنددد  حددد ا   
حددىت ابملسددت اي  احل ليدد   هددد  ع مدد  متندد   مدد  ع امددد  تدد مري املسدد ح   اخلضددد ا،    وضددغط السدددك ا    السددك ا احلدد لين

وتدد ه   ال بددد  واإلفدد ا  يف اسدددتغلل احليدد   الريددد  واملدد ا   الط يعيددد  األخدد  د ألا منددد  السددك ا يدددمت   ذدد  إىل األ اضددد   
 مل ا   الط يعي .ااحل ي   أو يتعن عليه  اإلف ا  يف استخ ا  

ف الجت هدد   احل ليدد  حدد  ت سددي  املندد ط  احلضدد ي   والسدديم      كمدد  أا لت ايدد  السددك ا أ يتدد   :امهيددة توزيددع السدددكان  -
ف مل ا تق   ب كيز النف اي  وامل ا  املل ث  فتتس ل يف كثدري مد  األحيد ا يف     تط   امل ا الك ري  هل  ع اقل بيئي  ضخم 

  الن س وت م  النظ  الط يعي  احمليط  ذ . ومد  هند  فدإا التنميد  املسدت ام  تعدي النهد   ابلتنميد   لأوض ع هل  خط     ع
الق ويدد  النشدديط  للمسدد ع   علدد  إبطدد ، ح كدد  اهلجدد   إىل املدد ا  وتعددي اختدد ذ تدد ابري سي سددي  خ صدد  مدد  ق يدد  اعتمدد    

   األ ىن م  اخاث  ال يئي  للت ض .اإلصلح الز اع  واعتم   تكن ل جي   تمت   إىل التقلي  إىل احل

كمددد  تنطددد   التنميددد  املسدددت ام  علددد  اسدددتخ ا  املددد ا   ال شددد ي  اسدددتخ ام     :االسدددت دال الكامددد  للمدددوارد البشدددرية  -
كدددد مل  وذلددددك بت سددددن التعلددددي  واخلدددد م   الصدددد ي  وحم  بدددد  اجلدددد ع. ومدددد  املهدددد  بصدددد    خ صدددد  أا تصدددد  اخلدددد م    

يف فقددد  مطلدد  أو يف املنددد ط  الن ئيدد د ومددد  هندد  فدددإا التنميدد  املسدددت ام  تعددي إعددد    ت جيددد     األس سددي  إىل الددد ي  يعيشدد ا 
امل ا   أو إع    ختصيصه  لضم ا ال ف ، أوال ابالحتي ج   ال ش ي  األس سي  مثد  تعلد  القد ا،  والكت بد   وتد فري ال ع يد   

ال فد   االجتمد ع      حتسدن-األس سدي مد  و ا، االحتي جد    يف–الص ي  األولي   واملي   النظيف . والتنمي  املسدت ام  تعدي  
املد بن والعد ملن يف ال ع يد  الصد ي  والفنيدن والعلمد ،    بتد  يل-ال شد  ومح ي  التن ع الثق يف  واالسدتثم   يف  أس املد ل 

 وغريه  م  املتخصصن ال ي  ت ع  إليه  احل ج  الستم ا  التنمي .  

مد  ذلدك مدثل  و    تنميد  ال شد ي  تتف عد  تفد عل قد اي مد  األبعد   األخد   للتنميد  املسدت ام ل  إا ا: الصحة والتعلددي  -
أا السك ا األص  ، ال ي   ل ا م  التغ يد  اجليد   مد  يكفديه  للعمد   ووجد   قد   العمد  احلسدن  التعلدي   أمد  يسد ع   

مدد  سدك ا ال   يدد  علدد  مح يدد  الغدد اب  ومدد ا      علد  التنميدد  االقتصدد  ي . ومدد  شدد ا التعلدي  أا يسدد ع  املددزا عن وغددريه 
 ال ب  والتن ع ال ي ل ج  مح ي  أفض .
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ففددد  كثددددري مددد  ال لددد اا الن ميددد  يقددد   النسددد ، واألطفددد ل ابلز اعدددد       1ولددد و  املددد أ  أ يددد  خ صددد   :امهيددددة دور املددددرا   -
طدد خ  ويعتندد ا ابل يئدد  املنزليدد  م  شدد  .  لاملعيشددي   وال عدد  ومجدد  احلطددل ونقدد  املدد ،  وهدد  يسددتخ م ا معظدد  طدد قته  يف ا

ذلدك    ومد  -لألطفد لكمد  أاد  هد  أول مد  يقد   ال ع يد   –وامل أ  بع     أخ   ه  امل ب  األول للم ا   وال يئ  يف املنزل  
واملدد أ  األكثدد  تعليمدد  لدد يه  فدد       فكثددريا مدد  تلقدد  صدد ته  وتعليمهدد  اإل دد ل الصدد    مق  ندد  بصدد   ال جدد ل وتعلدديمه 

كددر يف احلصدد ل علدد  وسدد ئ  مندد  احلمدد   كمدد  أا معدد ال  خصدد بته  أقدد  يف املت سددط  وأطف هلدد  أكثدد  صدد  . ومدد   أ
 ش ا االستثم   يف ص   امل أ  وتعليمه  أا يع   عل  الق بلي  للست ام  مبزااي متع   .

مشد  ك  مد   السي سد  حتتد ج إىل      إا التنمي  املسدت ام  علد  املسدت   :األسلوب الدمي راطي اال لاعي يف ا=ك  -
وذلدددك لسددد ل عملددد  هددد  أا جهددد   التنميددد  الدددي ال تشددد ا    رسددده  القددد ا ا   يف التخطددديط هلددد   القددد ا ا  وتنفيددد ه  

لد لك فدإا اعتمد   الدنمط الد كق اط  االشد اك  يف احلكد  يشدك  الق عد      اجلم ع   احمللي  كثريا م  يصي ه  اإلخف ق
   املست ام  يف املستق  .ياألس سي  للتنمي  ال ش  

    2وتتلخ  فيم  يل  األبعاد البيئية:  :3-1
ابلنسد   لألبعد   ال يئيد  نلحد  أا تع يد  ال بد     إتالا اللبة، اسددتعمال املبيدددات، تدددم  الغلدداء النبددا  واملصددايد: -

 ح   ك دددري  مددد  األ اضددد   سدددوفقددد اا إنت جيتهددد  يدددمت ايا إىل التقلدددي  مددد  غلتهددد   وخي جددد ا سدددن اي مددد   ائددد   اإلنتددد ج م
أمد      الز اعي . كم  أا اإلف ا  يف اسدتخ ا  األمسد   وم يد ا  احلشد ا  يدمت   إىل تل يدث امليد   السدط ي  وامليد   اجل فيد 

وهنددد ا مصددد ي  كثدددري  لألمسددد ا يف امليددد       الضدددغ   ال شددد ي  واحلي انيددد   فإاددد  تضددد  ابلغطددد ، الن ددد ع والغددد اب  أو تددد م   
 ي   ال   ي  جي   استغلهل  فعل مبست اي  غري مست ام   أو أا  ت شك أا تص   ك لك.الع ب  أو امل

-  إلنتدد ج املدد ا  الغ ائيدد  وال قدد  والتنميدد  املسددت ام  حتتدد ج إىل مح يدد  املدد ا   الط يعيدد  اللامدد     :محايددة املددوارد اللبيعيددة  -
الت سد  يف اإلنتد ج لتل يد     م    -األمس اوإىل مح ي  مص ي     إىل مح ي  األ اض  املخصص  لألشج   مح ي  ال ب ابت ا، م  

فدددإا الفشددد  يف صدددي ن  املددد ا    احتي جددد   السدددك ا اخخددد ي  يف التزايددد   وهددد   األهددد ا   تمددد  تضددد  ذ   ومددد  ذلدددك  
تخ ا   سددا  هندد  املسدت ام  التنميدد   وتعددي   الط يعيد  الددي تعتمدد  عليهد  الز اعدد  كفيدد  حبد وث نقدد  يف األغ يدد  يف املسدتق  

األ اضددد  الق بلددد  للز اعددد  وإمددد ا ا  امليددد   اسدددتخ ام  أكثددد  كفددد ،   وكددد لك اسدددت  اث وت دددي مم  سددد   وتكن ل جيددد    
ا اعيدد  حمسددن  تزيدد  الغلدد . وهدد ا  تدد ج إىل اجتندد ب اإلسدد ا  يف اسددتخ ا  األمسدد   الكيمي ئيدد  وامل يدد ا  حددىت ال تددمت    

 
  ات يددخ االطددلع   ncc.nu.edu.sa   410لدد  العلميدد  للقتصدد   والتجدد     مصدد      اجمل ددرفالتدددام  بددني ابعدداد التنميددة املسددتدامة والمددح حلمدد  ع دد س حممدد      -1

11/11/2017.  
 .  15/90/2016  ات يخ االطلع   http://www.ausde.org   م ج  س ب  االحت   الع يب للتنمي  املست ام  وال يئ      -2

http://www.ausde.org/
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وهد ا يعدي اسدتخ ا  الد       لري   وتل ث األغ ي  ال ش ي  واإلمد ا ا  امل ئيد اإىل ت ه   األا  وال  ريا   و    احلي    
 استخ ام  ح  ا  واجتن ب رلي  أ اض  احمل صي  وتش عه  ابمل ،. 

ويف بع  املن ط  تق  إمد ا ا  امليد    ويهد   السد ل مد  األاد   ابسدتنف   اإلمد ا ا  املت حد   كمد     :صياتة املياه -
كم  أا النف اي  الصن عي  والز اعيد  وال شد ي  تلد ث امليد   السدط ي      يت  ضخه  مبع ال  غري مست ام يأا املي   اجل ف

وامليدددد   اجل فيدددد   و دددد   ال  ددددريا  واملصدددد    يف كدددد  بلدددد  تق ي دددد . والتنميدددد  املسددددت ام  تعددددي صددددي ن  امليدددد   ب ضدددد  حدددد   
أيضد  حتسدن ن عيد  امليد   وقصد  املسد  اب  مد  امليد      للستخ ام   امل     وحتسن كفد ،  شد ك   امليد  . وهد  تعدي

السط ي  عل  مع ل ال   ث اضط ااب يف النظ  اإليك ل جي  الي تعتم  عل  ه   املي    وقص  املسد  اب  مد  امليد    
 اجل في  عل  مع ل جت  ه .  

  األ اضدد  الدي م تد خ  بعدد   هدو   –وت اصدد  مسد ح  األ اضد  الق بلدد  للز اعد     :ت لدديت مالجددن األتددوا  البيولوجيددة  -
والن  تي   ابستثن ، القلد  الدي يد ي ه     احلي اني  لألن اعاخنف ضه   مم  يقل  م  امللجئ املت ح    –يف االستخ ا  ال ش   

ال ش  إ ا   مكتف   أو الي تسدتطي  العديش يف ال يئد  املست نسد . وتتعد   الغد اب  امل ا يد  والدنظ  اإليك ل جيد  للشدعل  
 ج نيدد  والغدد اب  السدد حلي  وغريهدد  مدد  األ اضدد  ال ط دد  وسدد اه  مدد  امللجددئ الف يدد   األخدد   لتدد مري سدد ي   كمدد  أا  امل

انق ا  األن اع احلي اني  والن  تي  آخ ا يف التسد  ع. والتنميد  املسدت ام  يف هد ا اجملد ل تعدي أا يدت  صدي ن  ثد ا، األ   يف  
  –لك مبط ، عملي   االنق ا  وت مري امللجئ والدنظ  اإليك ل جيد  ب  جد  ك دري   ذالتن ع ال ي ل ج  لألجي ل املق ل   و 

 وإا أمك  وقفه .

والتنميدد  املسددت ام  تعددي كدد لك عدد   املخدد ط   مجدد ا، تغيددريا  ك ددري  يف ال يئدد     :محايددة املنددا  مددن االحتبددا  ا=ددراري  -
مط   والغط ، الن  ع  أو ااي   األشدع  فد ق ال نفسدجي   ألبزاي   مست   سط  ال     أو تغيري أمن   سق   ا –الع ملي  

يك ا م  ش ا  إح اث تغيري يف الف   املت ح  لألجي ل املق ل . ويعي ذلك احليل ل   وا اعزعد  اسدتق ا  املند    أو   –
  س ا.ناحل مي  لأل   م  ج ا، أفع ل اإل  ا األواو النظ  اجلغ افي  الفيزايئي  وال ي ل جي  أو ت مري ط ق  

  الشك  امل ا يف  األبع   األس سي  للتنمي  املست ام م  خلل م  س   ككنن  ت ضي  و 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 المستدامة  المؤسسات االقتصادية لتعزيز كمدخل االستدامة تحقيق نحو التوجه .………….........الفصل األول
 

30 

 : األبعاد األساسية للتنمية املستدامة (4-1)   ك  رق  

 

 

 

 

 
 

 

 

Source: Christian Brodhag, Le développement durable, colloque inaise (international 

association of investiors in social economy), Mulhouse, 23 mai 2002, P 11. 

التطد     إىل ابإلضد ف  والتقد   االجتمد ع   ال يئد  بدن مد  تد ااا  املسدت ام  ومد  هد ا الشدك  نلحد  أا التنميد 
  تف عد   إىل ذلدك وي جد   كلد   الك كدل  مسدت    علد   ولكد  ال لد    السد ق أو مسدت    علد   فقدط يت   ال وه ا  االقتص   

 .االجتم ع  والتق   االقتص  ي  والتنمي  ال يئ  الت ااا  يف املس    الع ام  لك 
 الثاني: الترابط بين األبعاد األساسية للتنمية المستدامة الفرع

  1يل  م في املختصن ال  حثن أح   وف  بينه  فيم  الثلث  املست ام  التنمي  أبع   ت ابط يتمث 
   د ف  وأا   مسدتم  بشدك  واخلد م   السدل   إنتد ج مد  يدتمك  الد   النظد   هد  تصد  ايقا املسدت ا  النظد  :  اقتصدداد 

  اخدتلال   حد وث كند    واا  العد    والد ي  العد   الند ت  بدن مد  االقتصد    الت ااا  م  لإل ا   ق ب  معن مست   عل 
 .االقتص  ي  السي س   ع   جت  اجتم عي 

  للمد ا    الزائد   االسدتنزا  جتندل الط يعيد   املد ا   مد  اثبتد  ق عد   علد   ف  د أا  جيدل بيئيد  املسدت ا  النظد   :بيئيددا
 الط يعيد  ال يئيد  واألنظمد   ال بد  وإنت جيد  اجلد   واالتدزاا  احليد   التند ع مح يد  ذلدك ويتضدم  املتجد     وغري املتج   
 .اقتص  ي  كم ا   ع    تصن  ال الي األخ  

  ك لصد    االجتم عيد  اخلد م   وإيصد ل الت ايد   يف الع الد  حتقيد  يف جتم عيد ا مسدت ام  النظد   يكد ا  :اجتما يددا
 .الشع ي  واملش  ك  السي سي  واحمل س   االجتم ع  الن ع يف واملس وا  حمت جيه  إىل والتعلي 

 والشك  امل ا  ي ض  ه ا ال ابط 

 
 .  189    2003 الط ع  األوىل األ  ا  عم ا  والت اي   للنش  األهلي   ا   املستدامة التنمية  ل  العوملة خماطر :للبيع ليس  العا   و   عل  حمم  ابت   -1
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 ابعاد  ملية التنمية املستدمية   : ترابط(5-1) ك  رق   

 
 
 
 
 
 
 

  2006  1ع  12  املنددد     اجمللددد  التنميدددة املسدددتدمية إطدددار فكدددري دراسدددة يف فلسدددفةعثمددد ا غندددي     م جددد   أبددد  اندددط ر:داملصددد
 161. 

التنمي  املست ك  ال ت كز عل  اجل نل ال يئ  فقط ب  تشم  أيضد  اجل اندل  وعلي  فم  خلل ه ا الشك  فإا 
األبعدد   م ابطدد  متك ملدد  ومت اخلدد  يف إطدد   تف عدد  يتسدد  ابلضدد ط     االقتصدد  ي  واالجتم عيدد  وابلتدد   فهدد  تنميدد  ثلثيدد

  .والتنظري وال شي  للم ا  
  الثلثدد   األبعدد    مدد   بعدد    كدد   إا   :ك لتدد    وهدد    قدد   أكثدد   بشددك   الثلثدد   األبعدد    بددن  العلقدد   رثيدد  آخدد وا   حدد ول  وقدد  

 : الت لي األشك ل   ه  حت والي العن ص  أو األخ   الف عي  املنظ م   م  ع   م  يتك ا 
 : تكام  ابعاد  ملية التنمية املستدمية (6-1)  ك  رق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2006  1  العد   12  املند     اجمللد  التنميدة املسدتدمية إطدار فكدري دراسدة يف فلسدفةعثمد ا غندي     م جد   أبد  اندط املصدر:
 162. 

 .النم  املست ا  -
 .كف ،   أس امل ل -

 البعد االقتصادي

 .تك م  النظ  ال يئي  -
 اإلحي ئ .التن ع  -
 .الط ق  االستيع بي  -
 .ي الط يعامل ا    -

 يكولوجيالبعد اال

 .املس وا  يف الت اي  -
 .احل اا االجتم ع  -
 .املش  ك  الشع ي  -
 .تف ي  الصلحي   -

 جتما يالبعد اال

 االقتصاد 

 .النظ  ال يئي  -
 .امل ا   الط يعي  -
 اإلحي ئ .التن ع   -
 .من  مست ا  - .الط ق  االستيع بي  -

 .كف ،   أس امل ل  -
 .املس وا  - 

 . ع االجتماحل اا   -
 .املش  ك  الشع ي  -
 .تف ي  الصلحي   -

 اجملتمع 

 البيئة 
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 املستدامة  التنمية  ملية ابعاد تدام  :(7-1) رق  الشك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صدف ،   ا   قياسدها وادوات ختليلهدا واسدالي  فلسدفتها :املسدتدامة التنميدة اندط  أبد  أمحد  وم ج   غني  حمم  عثم ا املصدر:
 .42   2006عم ا  األ  ا  

  م ابطد  ومت اخلد  أبعد   هد  املسدت ام  للتنميد  األس سدي  األبعد   أا  إىل إشد    علد   (7-1و 6-1)الشدكلا   تد   
  إىل االقتصد    يسدتن   ف لعنصد    املسدت ام  التنميد  ملنظ مد  ف عيد  أاد  منظ مد   علد  معهد  التع مد  وككد   ملد  كومت

  علد  الط يعيد  املد ا   اسدتغلل خدلل مد  علد  الفقد  حد  والقضد ، أقصد  بدزاي    خد  اجملتمد  إىل يقضد  الد   امل د أ
  الند س ب فد   النهد   وإىل وال شد   الط يعد  بدن العلقد  ىلإ االجتمد ع  فيشدري وبكفد ،   أمد  العنصد  األمثد  الن د 

  واحد ا  األمد   معد يري مد  األ ىن ابحلد   وال فد ، األس سدي   والتعليميد  الصد ي  اخلد م   علد  سد   احلصد ل وحتسدن
  صدن   يف الشدع ي   للق اعد   الفعليد  واملش  ك  والتن ع والتع  ي   املختلف   الثق ف   تنمي  إىل يشري كم  اإلنس ا  حق ق

والنهد     ل جيد   الدنظ  األيك وعلد  وال ي ل جيد  امل  يد  املد ا   ق عد   علد  ابحلفد ظ ال يئد  فيتعلد  القد ا  وأخدريا العنصد 
 ذ .

 الثالث: األبعاد الثانوية للتنمية المستدامة الفرع

 بعن االعت    وه    هن ا م  ي   أبا للتنمي  املست ام  أبع   اثن ي  أخ   وه  مهم  ج ا وجيل أخ ه 
الد   يعددي الت د ل إىل تكن ل جيدد   أنظدد     و 1هندد ا مد  يسددمي  ابل عد  "اإل ا   والتقددي"  :البعددد التكنولددوجي  :3-1

وأكفدد   وتكدد ا ق ي دد  قدد   املسددتط ع مدد  ان عدد اث  الصددف  أو العمليدد   املغلقدد  وتقلدد  مدد  اسددتهلا الط قدد  وغريهدد  مدد   
( وتسدد ع  وف د )بدد ول  املتجد     فد  كف ، دد  أو حتد  مد  اسددتخ ا  ال قد   األحفدد    غدري  تاملد ا   الط يعيد  إىل أ ىن حدد  و 

 
 .10/11/2017  ات يخ االطلع   abia.comasralarhttp://www.m   م ج  س ب    التنمية املستدامة )مفهومها، ابعادها، مؤ را ا(   أمح  بش     -1

 البعد 
 االقتصادي 

 

البعد  
 يكولوجي اإل

 البعد 
 االجتما ي 

 النمو  -
 املساوا   -
 الكفاء   -

 يكولوجية اإل النظ   -
 اللاقة  -

 البيولوجي  التنو  -
 البيئة  ال ما   -

 الشعبة  املشارعة -
  يالجتماا ا=راف   -

 الث افية  وية اهل -
 املؤسسي  التلوير  -

 التنمية املستدامة 

http://www.masralarabia.com/
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 جيدل املسدت ام  التنميد  حتقيد  أجد  مد  أند  يد   مد  هند ايف هد ا اجملد ل  فدإا    يف اسدت  اث مد ا   الط قد  املتجد   .
   1أ ه  أم   ع   م اع  

م  تمت   امل افد  الصدن عي  إىل تل يدث مد   ديط ذد  مد  هد ا،    اكثري  :استعمال تكنولوجيات اتظف يف املرافق الصنا ية
وميد   وأ  . ويف ال لدد اا املتق مد  النمدد   يدت  احلدد  مد  تدد ف  النفد اي  وتنظيدد  التلد ث بنفقدد   ك دري د أمدد  يف ال لدد اا  

ث نتيجد  ال مفد  منهد     ومد  هد ا فلديس التلد   الن مي   فإا النف اي  املت فق  يف كثدري منهد  ال خيضد  لل ق بد  إىل حد  ك دري
م  نت ئ  النش   الصدن ع . وأمثد ل هد   النفد اي  املت فقد  تكد ا نتيجد  لتكن ل جيد   تفتقد  إىل الكفد ،  أو لعمليد    
الت  ي   وتك ا نتيج  أيض  لإل  ل واالفتق   إىل ف   العق اب  االقتصد  ي . وتعدي التنميد  املسدت ام  هند  الت د ل إىل  

وين غدد  أا يتمثدد      مدد  اسددتهلا الط قدد  وغريهدد  مدد  املدد ا   الط يعيدد  إىل أ ىن حدد    وتقلدد  كفدد أو تكن ل جيدد   أنظدد   
اهلددد   يف عمليددد   أو نظددد  تكن ل جيددد  تتسددد ل يف نفددد اي  أو ملددد اث  أقددد  يف املقددد   األول  وتعيددد  تددد وي  النفددد اي   

تكن ل جيددد   التقلي يددد  ذددد   املعددد يري  ل اخليددد   وتعمددد  مددد  الدددنظ  الط يعيددد  أو تسددد ن ه . ويف بعددد  احلددد ال  الدددي تفددد  ا
 فين غ  احمل فظ  عليه .

املسدتخ م  اخا يف ال لد اا الن ميد  كثدريا    والتكن ل جيد    :األمذ  لتكنولوجيات احملسنة و لنصوص ال اتوتية الزاجر 
تنميدد  املسددت ام  تعددي  لمدد  تكدد ا أقدد  كفدد ،  وأكثدد  تسدد    يف التلدد ث مدد  التكن ل جيدد   املت حدد  يف ال لدد اا الصددن عي . وا

اإلس اع ابألخ  ابلتكن ل جي   احملسن   وك لك ابلنص   الق ن ني  اخل صد  بفد   العقد اب  يف هد ا اجملد ل وتط يقهد .  
سدد ا، ابالسددت  اث أو التط يدد  لتكن ل جيدد   أنظدد  وأكفدد  تن سددل االحتي جدد      –ومدد  شدد ا التعدد وا التكن لدد ج   

بن ال ل اا الصدن عي  والن ميد  أا يزيد  مد  اإلنت جيد  االقتصد  ي   وأا  د ل أيضد     ال   يه   إىل س  الفج  –احمللي  
ك دددري  يف التعلدددي     فهددد  حتتددد ج أيضددد  إىل اسدددتثم  ا    وحدددىت تدددنج  هددد   اجلهددد      وا مزيددد  مددد  التددد ه   يف ن عيددد  ال يئددد 

االقتصد  ي  وال شد ي     التف عد  بدن األبعد     ن ل ج  ي ضدوالتع وا التك  والتنمي  ال ش ي   والسيم  يف ال ل اا األش  فق ا
 وال يئي  والتكن ل جي  يف س ي  حتقي  التنمي  املست ام .

أا استخ ا  احمل وق   يست ع  اهتم مد  خ صد  ألند  مثد ل واضد  علد  العمليد     كم   :احملروقات واالحتبا  ا=راري
طد ح نف اي د   اخد  ال يئد   فتصد   بسد ل ذلدك مصد  ا  و ف حمل وقد   جيد   اسدتخ اجه  وإح اقهد     الصن عي  غري املغلقد 

 ئيسي  لتل   اهل ا، يف املن ط  العم اني   ولألمط   احلمضي  الي تصديل مند ط  ك دري   واالحت د س احلد ا   الد   يهد    
 صده د وإذا  صبتغري املن  . واملست اي  احل لي  الن ع ث الغ اا  احل ا ي  مد  أنشدط  ال شد  تتجد وا قد    األ   علد  امت

ك ن  اخاث  ق  أصد    خدلل العقد  األخدري مد  القد ا العشد ي  واضد   املعد م  فدإا معظد  العلمد ، متفقد ا علد  أا  
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وسدديك ا     أمثدد ل هدد   االن عدد ث ال ككدد  هلدد  أا تسددتم  إىل مدد  ال ا يدد  سدد ا، ابملسددت اي  احل ليدد  أو مبسددت اي  متزايدد  
والسديم     –سط  ال    فيم  بعد     ومست اي  األمط    احل ا   وأمن   سق     للتغيريا  الي ت تل ع  ذلك يف   ج

مددد م   علددد  الدددنظ  اإليك ل جيددد  وعلددد   فددد   النددد س ومع شددده   والسددديم  ابلنسددد   ملددد     آاث -سددد يع إذا جددد   التغيدددريا   
 يعتم وا اعتم  ا م  ش ا عل  النظ  الط يعي .

 ام  يف هد ا اجملدد ل إىل احلد  مدد  املعد ل العدد مل  لدزاي   ان عدد ث الغدد اا   تالتنميد  املسدد  وت مدد   :ا=ددد مددن اتبعددا  الغددازات
بصدددد    ك ددددري  مدددد  اسددددتخ ا  احمل وقدددد    وإجيدددد   مصدددد    أخدددد   للط قدددد  إلمدددد ا  اجملتمعدددد      احلدددد   عددددروذلددددك     احل ا يدددد 

ين أكسددددي   اثالصددددن عي . وسدددديك ا مدددد  املتعددددن علدددد  ال لدددد اا الصددددن عي  أا تتخدددد  اخلطدددد ا  األوىل لل دددد  مدددد  ان عدددد ث  
الك بدد ا واسددت  اث تكن ل جيدد   ج يدد   السددتخ ا  الط قدد  احل ا يدد  بكفدد ،  أكددر  وتدد فري إمدد ا ا  مدد  الط قدد  غددري  

علدد  أندد  حددىت تتدد اف  أمثدد ل هدد   التكن ل جيدد    ف لتنميدد  املسددت ام  تعددي     احل ا يدد  تكدد ا م م ندد  وتكدد ا نفقتهدد  حمتملدد 
 مجي  ال ل اا. استخ ا  احمل وق   أبكف  م  يستط ع يف

   التنميدد  املسددت ام  تعددي أيضدد  احليل لدد   وا تدد ه   ط قدد  األواوا احل ميدد  لددأل    :ناألوزو ا=يلولددة دون تدددهور طب ددة  
ف تف قيد  كي تد  جد ،  للمط ل د  ابلدتخل  تد  جيي      ورث  اإلجد ا،ا  الدي اختد   ملع جلد  هد   املشدكل  سد بق  مشدجع 

لكدد        وت ضدد  أبا التعدد وا الدد و  ملع جلدد  لدد ط  ال يئدد  الع مليدد  هدد  أمدد  مسددتط عا لددألواو    مدد  املدد ا  الكيمي ئيدد  املهدد  
تعندد  الدد الاي  املت دد   األم يكيدد  واعتدد ا ه  أبا ق  دد  أصدد    فدد ق إ ا   اجملتمدد  الدد و  جعلهدد  تدد ف  الت قيدد  علدد   

 ه   االتف قي  م   ا  أا ال أح ا يستطي  إج   ه  عل  ذلك.
  ابل عد   ومسد  املسدت ام  التنميد  أبعد   ضدم  آخد  بعد   إ مد ج حد ول ا املختصدن بعد  أا  كمد   الث ددايف:  دالبعدد   :3-2

  التند ع حد ل ال وليد  االتف قيد  علد  املصد  ق  بعد   2005 سدن  مند   ال عد   هد ا إ مد ج حتميد  الثقد يف  وقد  جد ، 
  التنميد   مفهد   عليهد  ي دح الدي واالقتصد  ي  عيد  واالجتم ال يئيد  لألبعد   يضد   ابعد    بعد ا الثق فد  تعتدرف    .1الثقد يف

  خدلل مد   إال اهلد   اهد   حتقيد  ككد  ال أيد  االقتصد  ي   العمليد  اهتم مد   قلدل يف الفد   يضد   الد    املسدت ام  
  للخد مد  واالجتم عيد   ال يئيد  واملسدمتولي  املسدت ام  التنميد  م د    بنشد  يسدم  بد و   والد   الثقد يف  ال عد    عدر امل و 

  بعد   املسدت ام  التنميد  أبعد   رثيد  ت  وقد  .  الثق فد   وتند ع تعد   ويد اا  مد  املختلفد  الثق فد   بدن الكد ئ  االحتكد ا
 :الشك  ه ا وف  الثق يف ال ع   إ م ج

 

 
1- Yveline Nicolas, Haut conseil de la coopération internationale, développement durable et solidarité 

internationale: enjeux, bonnes pratiques, propositions pour un développement durable du sud et du nord, 

Adéquations, Paris, France, juin 2006, P 15.  
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 املستدامة  التنمية مرتكزات ضمن  الث ايف : البعد(8-1)رق    الشك 
 

 
 

 

 

 

 

Source: Yveline Nicolas, Haut conseil de la coopération internationale, développement durable 

et solidarité internationale: enjeux, bonnes pratiques, propositions pour un développement 

durable du sud et du nord, Adéquations, Paris, France, juin 2006, P 15.  

  والد    السي سد  ال عد    للتنميد  املسدت ام  وهد س  سد  بعد ا هند ا أا  آخد وا  ابحثد ا  يد  البعددد السياسددي:    :3-3
   1يع   م  يل 

 وبدن اجليد  أبند ، بدن املد ا   ت ايد   يف املسد وا  يسدم  الد   هد  الد كق اط  احلكد  تط يد  أا  إىل ي مدز األخدري هد ا  -
 .الط يعي  للم ا   العقلين االستخ ا  وك لك األجي ل

لسي سدد  للتنميدد  املسددت ام  ككدد  القدد ل أا هدد ا ال عدد  يمتكدد  علدد  أا يتعهدد  النظدد   السي سدد  يف  ايف إطدد   التع يدد     -
اجملتمددد  بت دددي سي سددد   التنميددد  املسدددت ام  ووضددد  اسددد اتيجي   حتقيقهددد  وااللتدددزا  بتنفيددد  ب اتهددد  مددد  خدددلل إجنددد اا   

الختيدد   أمدد   سددك ا اجملتمدد  جلعدد  التنميدد   اوإجدد ا،ا  وتشدد يع   يددت  االلتددزا  ذدد  كمدد  يتضددم  هدد ا ال عدد  ت سددي  فدد    
أكثدد   كق اطيدد  مدد  ت شددي  املنظمدد   اجملتمعيدد  واإل ا   وااي   القدد  ا  الفعليدد  للنسدد  السي سدد  حددىت ككدد  أا تت قدد   

 تنمي  حقيقي  يف اجملتم .
يف اختد ذ القد ا  اجملتمعد      لد لك ضد و   ضدم ا املشد  ك  احلقيقيد  لألفد ا  واملمتسسد   اجملتمعيد  بط يقد  ك ملد ابإلض ف  -

وردتعه  ابحل يدد  اإلنسد ني  والسي سددي   وهد ا يعددي أا ال عد  السي سدد   تد ج إىل مشدد  ك  تسده  القدد ا ا  يف التخطديط لدد   
 وتنفي   ألا جه   التنمي  الي ال تش ا اجلم ع   احمللي  فيه   كثريا م  يصي ه  اإلخف ق.

 قي   التنظي  السي س  بتع ئ  سك ا اجملتم  بف علي  يف حتقي  التنمي  املست ام .   وأخريا فإا ه ا ال ع  يتضم  ض و   -
 
 
  

 
 .105   2017  الق ه    مص    والنش لت  يل  ل  الع بي   جملم ع   امؤ را ا  –ابعادها    -مفهومها  :  التنمية املستدامة   م ح  أب  النص    ايمسن م ح  أمح    -1

التنمية  
 املستدامة 

 رقي اجتما ي

 فعالية اقتصادية 

 تنو  ث ايف 

 توازن بيئي 

 حكي  دمي راطي 
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 إلى االستدامة في المؤسسة االقتصادية المستدامة التنمية المبحث الثاني: من
عل  املس    يف حتقي  أه ا  التنمي  املست ام  ابحلف ظ عل  ال يئ  وحتسدن  االقتص  ي  يعتر ح   املمتسس  

يد  احليدد   وحم  بدد  الفقدد   وا أا يددمتث  ذلدك علدد  فدد   االسددتثم   وحتقيقهدد  لدأل ابح  خطدد   ه مدد  يف سددريه  وسددعيه   ع  ن
سددنتن ول    وهدد ا مدد  سددنتط ق إليدد  يف هدد ا امل  ددث حبيددث  حدد  االسددت ام  واالسددتم ا ي  لتصدد   بدد و ه  ممتسسدد  مسددت ام 

االقتصدد  ي  وأخددريا املهدد   األس سددي     للممتسسدد    ابدد    هدد ا    ماالسددت اكدد  مدد  مفهدد   االسددت ام  واملمتسسدد  املسددت ام    
 ل ظيف  االست ام  عل  مست   املمتسس  االقتص  ي .

   ماهية االستدامة األول:المطلب 

  هد ا  بدن للتمييدز في  صع ب  ك ن   "املست ام  التنمي " مفه   وبزوغ   1987سن  "ب ا تلن  "تق ي  إع ا  من  
  يف  الدتمع   أا  إال املعدح  نفدس  مدلا  الد ؤ  كم ا فدن مد  كثدريال يف جند    حيدث  "م ا  تاالس" وبن مفه   األخري

نفدس    يف  تضدم  الدي التنميد  تلدك هد  املسدت ام  التنميد  أا  حيدث   املفهد من بدن منيدز علند جي اخل صد  ذمد  األ بيد  
  وال يئد   اجملتمد    مد  كد  فيد  يشد ا ل الد   أاد  اجملد أ  ال يئد   ومح يد  االجتم عيد  والع الد  االقتصد    النمد   قد ال

  املسدت ام حلقد  ال صد  بدن التنميد  والتنميد   والدي تعتدر    ابالسدت ام  تسدميت  علد  أصطل  م  ه ا اجمل ل ه    واالقتص  
  إىل  ابلتطد ق  وذلدكاملطلدل    هد ا خدلل مد  تفصديله  سدن  ول األخدري  )االسدت ام ( هد  .  1األبعد   يف عنهد  وختتلد 

 وأخريا أه  املع يري املعتم   يف إع ا  تق ي  االست ام . (TBL)  أه افه   االست ام  الثلثي      أ يته هم  مفه
 األول: مفهوم االستدامة الفرع

  م  سد  أصد  الد   تطد   بشدك  متسد  ع يف السدن ا  األخدري  و   االسدت ام   مفهد   املسدت ام  ابلتنميد   تد طا
  لفكد  م حد   تع يد  إىل لل صد ل حم ولد  يف حممد   سد  ق يف أبثد   العد م اجتد  لقد  ف تلف  خملا الع م أح ، يف تنتش  فك ي 

  مد  أند  فنجد   ال د حثن  شد  ب وخ صد  العلمد ، هد  االجتد   هلد ا قد  وا العد م أا الد ي  الشد ي   لألسد   االسدت ام  
  الدي وأخد   االسدت ام  يد   عت ح ولد  الدي العلميد  آال  األحبد ث بد  مئد   السد بق  ظهد   عد   العشد وا   خدلل
  يصدعل أند  النتيجد   هد  مد  ولكد  إنك  هد  ككد  ال ال ائعد  الدي واألحبد ث امل  ولد  اجلهد   و غ  التع يف   ه    تنق 
  لك فد  يتدي  شد م  مفهد   إىل أقد ب أا تكد ا  جيدل االسدت ام  ب سد ط  ألند  االسدت ام  تع يد  م حد  لفكد  صدي غ 
  ألخد    ولد  مد  التنميد  وتفد  ابحتي جد   تلديب الدي ابلصد    صدي غت  إلعد    عد مال علد  مسدت   متسسد  وامل الد ول

  إىل الت صد  خدلل   ليد  الفكد  هد  املطلد ب ولكد  مطلد ب لديس هند  ف لت  يد   خخد  مد  مكد ا  ولكد  لديس فقدط

 
 العلدد   تلدد   دراسددة حالددة املؤسسددات العموميددة لصددنا ة االمسنددت يف اجلزائددر:  اجلزائريددة االقتصددادية املؤسسددات يف املسددتدامة التنميددة وظيفددةالدد مح     ع دد  الع يددل  -1

 .170   2011   11  الع  1سطي  ج مع  والتسيري  االقتص  ي 
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  والت  يد     يدج  والت االسدتن    عمليد  تد ا أا  علد  االسدت ام  وفكد  أسدل ب بسديط أبسدل ب ويشد ح ي ضد  ع   إط  
 .1الع   الفك  جه  يف إط   لك 

ل ق ئهد  يف    ك ألا  حبيته  ه  املعيد   ال حيد   احب   ذل  متسس فه   االست ام  ه  أا ت ق  املف  نط ق األعم ل  ك ا مف
للشدد ك   وهدد  أا    جتم عيدد   ليتطدد   بعدد ه  مفهدد   املسددمتولي  االممتسسدد   و  م يكدد  ك فيدد  للإال أا هدد ا الدد   السدد ق

  متسسددد  اا اي  منددد  امل  ومددد     ابملق بددد ابسدددتف     مددد  اجملتمددد  بت قيددد  األ ابح يت جدددل عليهددد  إفددد    اجملتمددد     سسددد  مت ملا
 يئدد   الدد   عدد    مدد   ال  سدد ا السددليب علدد الدد   صدد ح   كدد لك مندد  سددك ين يف العدد م يف العقدد   األخددري   اتضدد  أثدد  اإلن

  مسددمتولي  املمتسسدد     ظ علدد  ال يئدد  ضددم خدد  مفهدد   احلفدد   كل  ولدد   بعملي  دد  التصددنيعي  أو غريهدد   متسسدد  تسدد    امل
كد  هد   األ وا  أصد   يطلدد  عليهد  مفهد   االسدت ام   واتفد  علدد   ف  .2ذدد  املمتسسد  وأصد    لد لك معد يري ت اقدل  

   بددغيددري والتنميدد  املطل  إمك نيدد  إحدد اث الت"  االسددت ام  بك ادد   وصددف   الددي  1987جلندد  ب ونتلندد  سددن     األخدد  بتع يدد 
  تضم  احلف ظ علد  مق مد   اجملتمد    ابحتي ج   اجملتم  احل   م  خلل منظ م  بيئي   اقتص  ي  واجتم عي  الي تف 

   سددد  اإلطددد   العددد   لفكددد    ا الشددد ح امل سدددط جنددد  أنددد  قددد  جنددد  يفهلددد  نددد بت ليلو    3"املسدددتق لي لألجيددد ل احل ليددد  وكددد لك  
  4االست ام  كم  يل 

أتخدد  املعدد يري ال يئيدد  يف احلسدد  ا يف عملي  دد     متسسدد    أا امل  يف االسددت ام   والت كدد  مددئددي ال كيددز علدد  اجل نددل ال  -
 وأنشطته .

إبددد اا أ يددد  احلفددد ظ علددد  مق مددد   التنميددد   و    ام  ابخدددتل  املسدددت اي  واحلددد ال إجيددد   امل ونددد  اللامددد  لفكددد  االسدددت  -
 .فك هل ا الك س س  

 حتت ج إىل التقيي  املستم  والت جي  اللا  لل ف ظ عل  كف ،  .     مإظه   االست ام  عل  أا  عملي  مست -
م  ككد  أا يطلد  عليد  فكد  مسدت ا  يف  ولد  ككد  أا يكد ا غدري مسدت ا  يف أخد   لديس هد ا فقدط بد  االسدت ام    -

 كك  أا ختتل  أيض  م  مك ا خخ  يف ذا  ال ول .
كدد  أا نطلدد  عليدد  منددت  مسددت ا  اخا فهدد  ممدد  ال شددك فيدد  ال  ك   الت كيدد  علدد  أا االسددت ام  لدديس منددت  ادد ئ  مبدد  -

 كك  أا ي ل عل  است امت  ابلنس   لألجي ل الق  م .

 
   .21      2006  الق ه     تصمي  تل      االستدامة  ل  املوضة   هش     لالرم    -1
  02   14979ع  ي   العدد       السدد يالشدد ك  السددع  ي  الريط نيدد  لألحبدد ث والتسدد  الشدد ق األوسددط  ج يدد   العدد ب ال وليدد   نشدد      مفهددول االسددتدامة  ع دد  هللا الدد  ا     -2

   .  11/01/2020  ات يخ االطلع   https://aawsat.com/home/article/2016716   2019 يسمر  
3- Jérôme Ballet, Jean-Luc Dubois et François-Régis Mahieu, A la recherche du développement socialement 

durable: concepts fondamentaux et principes de base, Les dimensions humaine et sociale du Développement 

Durable, Dossier 3, 2004, P 1.  
     .11/01/2020  ات يخ االطلع   https://aawsat.com/home/article/2016716   م ج  س ب    ع   هللا ال  ا    -4

https://aawsat.com/home/writer/Dr%20Abdullah%20Al-Radadi
https://aawsat.com/home/article/2016716
https://aawsat.com/home/writer/Dr%20Abdullah%20Al-Radadi
https://aawsat.com/home/article/2016716
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 وفيم  يل  س   نق   بع  التع يف   والت ضي    املق م  للست ام  وه  كم  يل  
 املستق لي   ابألجي ل الض   ب وا  ش ي  لا احل ج   تليب الي األعم ل مم  س  إىل تشري أ ي   هل أبا  االست ام  تع   -
 األجيد ل تزويد  "علد  أاد    للسدت ام  تع يفد  الد ي  سد اج إمس عيد  .  قد  هد ا اإلطد   أيضد     ويف  .1تل يد  ح جد    يف

 .  2"ب  احل لي  األجي ل ت تزوي   مم  أكث  أو ك ث  بق   الف   م  حبج  الق  م 
 اجملتمد   مد  بكد  املنظمد  تد بط الدي املفد هي  جتمد   قدي  مظلد " أاد  علد   ماالسدت ا (Visser w)  فيدز  وأيد   عد    -

 .3"ال يئ  ابلنظ   سل   املس س  وا  األف ا  ح جي   تل ي   م  تتمك   حيث وال يئ د
  بكد  اإلنسد ني  اجل اندل االعت د   وي اعد  بعدن أيخ   ال   النم  حتقي   كيفي   أا  عل  أيض   االست ام  ع ف  كم   -
  والفد ا ق سد ا، االخدتلال  أشدك ل كد  القضد ، علد   وا  ذلدك يدت  ولد  واألخلقيد  واالجتم عي  االقتص  ي   ه  أبع

  بدددن لتلددد   أو  واجلنددد ب  الشدددم ل   ول  بدددن  وكددد لك  تشدددكل   الدددي  الفئددد    لتلددد   بدددن  أ   اجملتمددد    نفدددس   اخددد   ك نددد 
  .4األجي ل

  يف  سد ا،  احل ليد  االسدتهلكي  األمند   اسدتم ا ي  عد   إىل ع تد    أيض  كك  تع يفه  عل  أا   هد  الدي  االست ام  إا   -
  فدل  التطد  ا   هد   مثد  حتقيد  وبد وا    مسدت ام  وإنت جيد  أبمند   اسدتهلكي  عنهد  واالستع ضد  اجلند ب أويف الشدم ل
  مد  ال ثيد   ت د  لامل  اال ت د   علد  تمتكد    ابإلضد ف  أيضد  إىل أاد  هد  الدي  املسدت ام   التنميد  ملفد هي  حقيقد   لتط ي  ت ل
  بد وا  مسدت ام   سي سد   أو أيد  إسد اتيجي  تط يد  أو إعد ا  ككد  ال وأند  واالجتم عيد  واالقتصد  ي  ال يئيد  التنميد  بدن
 .5مع  املك    ه    م 
  نتع مد   ايضدي  مع  لد  وليسد  املفهد    وحمد    واضد   واحد   نتيجد  ليسد وهند ا مد  يع فهد  علد  أيضد  أاد      -

  بد  معيند   امنيد  فد   بع   تت ق  حم    نت ئ  منه  نت ق   أا  كك  ال ف  لت   ف ضي   واملعطي   واملع  ال  لاب معه 
  إىل حب جد  تصدميمي  مشدكل  منهد  أكثد  ومتطد    يند ميك  مسدتم  حيد   سي سد  ومدنه  واد  ط يقد  يف األسد س هد 

 .6أ   ال اق   عل  لتط يقه  الس  ي  احلل ل بع 

 
 والت ايدد   للنشدد   املع فدد  كندد ا   ا  األ  ا   والعشددرين ا=ددادي ال ددرن يف االسددتدامة حنددو معاصر تسوي ي مدم  :املستدال التسويق وآخ وا  ص  ق سليم ا   م ا  -1

 . 19    2017األوىل  الط ع 
 مصدد   اإلسددكن  ي    اإلسددكن  ي  مكت دد   العددري العددا  يف االسددتدامة مسددت ب  حددول ا=ددوار ت ريددر   اإلسددكن  ي  مكت دد  مدد  ابلتعدد وا الط يعدد  حلم يدد  الدد و االحتدد      -2

2008    12.   
3 - Visser w et al, The A to Z of corporate social responsibility, Ed. Wiley, 2010, P 385. 
4- Christian BRODHAG, Développement durable – responsabilité sociétale des entreprises, congrès international 

avec exposition d’innovations le management durable en action, 4 – 6 septembre 2004, Université de Genève, P 3.   
   م جدد  سدد ب    وظيفددة التنميددة املسددتدامة يف املؤسسددة االقتصددادية اجلزائريددة: دراسددة حالددة املؤسسددات العموميددة لصددنا ة االمسنددت يف اجلزائددرالع يددل ع دد  ال محدد ا     -5

 170 . 
قسدد     م جسددتري    سدد ل   مدينددة انبلددس  يفت  واصددالملوا  األراضددي  السددت داماتوسياسددات الت لدديط املسددتدال واملتكامدد     ا  يددخ  اسدد اتيجي  تدد  عمدد  حدد ف      -6

 .85   2005   فلسطن    كلي  اهلن س   ج مع  النج ح ال طني  واإلقليم   احلض    التخطيط
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نق مد  للسددت ام   يد   صد ح   أا االسدت ام  هدد  "ع د    عد  نسدي  جيددل أا يلد  مجيد  أوجد  احليدد        يد  وكد خ  تع
وي تددل عليندد  حتدد اي  لتط يدد  املصددف ف   اجل يدد   واحللدد ل املن سدد   يف ق ا اتندد  الي ميدد   وتدد ج  االسددت ام  إىل خيدد  ا   

يئيد  واالجتم عيد  واالقتصد  ي  مق بد  املند ف  الع ئد     لاوهد  ع د    عد  تمد ع التكد لي     (تكلفد  حقيقيد )وك  خي   لد   
 .1"م  ك  خي  
 قد  النمد  االقتصد    والع الد   التلدك الدي تضدم  يف نفدس  للست ام  علد  أاد   ش م   إعط ، تع ي     ن ومم  س   ككن

كدد  تدد ا اجملدد ل هلدد   ول  ليسدد  فقددط مدد  جيددل ت كدد  كددإ ث لألجيدد ل املق لدد  كمدد ا   ط يعيدد أ   االجتم عيدد  ومح يدد  ال يئدد    
وهد  يف    إنسد ني   إا االسدت ام  رثد  ثق فد  وسدل ك وعليد  فد   مفت ح  ح ل كيفي  التص   فيه  م  أج  تل يد  احتي جد   

  .ج  قض ايه  م ت ط  ابلتعلي  وبصن ع  ال ع  اجملتمع  ال   جيل أا يت ن ه  ك سل ب حي  
  االستدامة الفرع الثاني: أهمية

فدد ملعح الشدد ئ  االسددتعم ل وبكدد  بسدد ط  هدد  الشدد ،     مدد  الكثددري مدد  املعدد ين والدد الال    ممصددطل  االسددت ا
الدد   يعمدد  بط يقدد  مسددت ام   وصددف  االسددت ام  تعددي التنميدد  الددي تسددتجيل الحتي جدد   األجيدد ل احل ضدد   مدد  م اعدد    

  االسدت ام   أ يد النقد   الدي ت ضد      عدبق    األجي ل املستق لي  عل  تل ي  احتي ج     ويف ه ا اإلط   فيمكنند  ذكد   
  2وه  كم  يل 

 .ابلتكن ل جي  يتعل   فيم  احلقيقي   االحتي ج     همل اج واإلب اع االبتك   يف  اخللق  الط ق   عل  االعتم   -
   ئ نتد وضدم ا  التنميد  مد  مندط اختيد    مد   واخل ميد  واإلنت جيد  واجملتمعيد  السدك ني   القط عد   لتلد   بن  التك م   -

 .اجملتم   يف النمط ه ا
  .الي مي  مم  س    عل  ذلك ينعكس حبيث ال يئ  عل  احلف ظ يف ال غ   يف اجملتم   أف ا  جلمي   ال اعي  املش  ك  -
 .تك مل  إع    يف اجملتم   ملس ع   التنمي  ن اح  لتل  بن والتنسي  بن ئي  تغيريا  إىل تمت   بط يق  اجملتم   تغيري -
  االسدت ام    العم انيد  االسدت ام  عد  ف صد  ن  نسدم   مند اع  وا  األوىل العصد  م ضد  شدك بدل هد  اخا  ام   تساال  -

  يف االسدت ام   – لل يد   االسدت ام  ك سدل ب بد  فقدط هد ا لديس  املعم  يد  االسدت ام   االجتم عيد  االسدت ام   ال يئيد 
   مسدددت اي   ابخدددتل   احملددد و   هددد    مجيددد    علددد    يددد تطلل  ق بددد   االسدددت ام   فكددد   أا   فيددد   كشدددال    وممددد    اخل ...امللددد س

  .3فك  االست ام  ق   س  ه  ه ا ولع  وختصص   

 
1- Ballet J, Dubois J.L et Mathieu F.R., Le développement socialement durable : un moyen d’intégrer capacités 

et durabilité, 3ème Conférence sur l’approche des capabilités à l’Université de PAVIE, Italie, 2003, P 5.  
2- Low SweeFoon and Praveen Balakrishnan Nair, Revisiting the Concept of Sustainable Competitive 

Advantage: Perceptions of Managers in Malaysian MNCs, International Journal of Business and Accountancy, 

Vol 1, No 1, 2010, P 70.  
    .21   م ج  س ب       االستدامة  ل  املوضةالرم ل  هش       -3
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  ابسدددد  االعتمدددد   ال يئدددد تكمدددد  أ يدددد  االسددددت ام  أيضدددد  ابعتم  هدددد  علدددد  تم عدددد  مدددد  املعدددد يري الكميدددد  والددددي تعدددد      -
  يف  متسسددد    االعت ددد  ا  الدددي أتخددد ه  املعلددد  ريكدددز هددد ا االعتمددد   يف أجزائددد  الثلثددد   فواالجتمددد ع  واعتمددد   احل كمددد 

  اخلطدددري  منهددد  أو غريهددد (  والتلددد ثتع ملهددد  مددد  ال يئددد  مددد   حيددد  اسدددتخ امه  للط قددد   وتع ملهددد  مددد  النفددد اي  )سددد ا،  
  مدد    متسسدد  هدد ا االعتمدد   إىل علقدد   امل  أمدد  مدد  الن حيدد  االجتم عيدد  فينظدد    واسددتخ امه  للمدد ا   الط يعيدد  واحلي انيدد 

   وا القددي  نفسدده  الددي  دد   عليهدد   وهدد   مدد  هددمتال، املدد   متسسدد       املذا  العلقدد   سدد ا، كدد ن ا مدد  مدد    اجلهدد
   يطهدد  االجتمدد ع   فهدد ا اجلددز، مدد مبو مب ظفيهدد  وصدد ته  وتدد  ي ه     متسسدد االسددت ام   كدد لك علدد  علقدد  املاعتمدد    

  واجلدز، األخدري يعدح ابحل كمد    بشدك  أكثد  ت سد     كداالعتم   أق ب مد  يكد ا إىل املسدمتولي  االجتم عيد  للشد ك    ول
     إضددد ف  إىل عددد  فصددد ح   أو اإلجددد ا،ا  احمل سددد ي  سددد ا، مددد   حيددد  االمتسسددد ريكدددز بشدددك  ك دددري علددد  شدددف في  املف

 .1األخ   متسس  السي س  يف املن فس  م  امل نف ذه  متسس  استخ ا  امل
ئيسددد  علددد  حتقيددد  األهددد ا  يف ال قددد  احلددد    وا نسدددي ا         إال أنددد  ي تكدددز بشدددكإا للسدددت ام  مفه مددد  واسدددع   -

وهد ا مد  أهد      املستق    وأا التفكري يف أ ابح املستق   املستم   أفض  م  ال كيدز علد  األ ابح السد يع  قصدري  املد  
   .2االستم ا ي  والتن فسي   متسس عط  املتح ط يل  امل   ه  م  امل     الي جيل االهتم   ذ   ف أل اب

 االستدامة الفرع الثالث: أهداف

  اسدت ام  وهد  املسدت ام  التنميد  ألبعد   أعطد  الد   التصدني  نفدس وفد  االسدت ام  أند اع ال د حث ا  يصدن 
 األن اع   ا  االست ام  حسل ك  ن ع م  ه  واجتم عي   وفيم  يل  س   نق   أه )إيك ل جي (   بيئي   اقتص  ي 
  م ا سدددتابتضدددمن السي سددد   الدددي تتكفددد     هددد ا النددد ع مددد  االسدددت ام  إىل     هدددي  :االسددددتدامة االقتصدددداديةاهددددداا  

   ابجملتمددد  والدددي تدددمت   إىل حددد وث التنميددد  يف ال يئددد  الز اعيددد  وال يفيددد  وهددد ا املفهددد   ق بددد  ألنشدددط  االقتصددد  ي  املتصدددل ا
نظدد تن لتلفتددن للسددت ام     نبددوهندد  البدد  مدد  التف قدد   .  ويتن سددل مدد  الن حيدد  الثق فيدد   للتط يدد  مدد  الن حيدد  االقتصدد  ي 

اسددتم ا ي  وتعظددي  ال فدد   االقتصدد     إىل  االسددت ام      دد  فمدد  املنظدد   االقتصدد    الكلسدديك  ال  دد      االقتصدد  ي 
لكثدري مد  مق مد    اوهد اا األخدرياا يتضدمن      ألط ل فد   ممكند   ويدت  قيد س هد ا ال فد   مبعد ال  الد خ  واالسدتهلا

قتصددد    للتنميددد  املسدددت ام    أمددد  مددد  املنظددد   اال     واملسدددك  والنقددد  وامللددد س والصددد   والتعلدددي  عدددطال فددد   اإلنسددد ين ك ل
تددد ف  الغددد ا، والط قددد  واملددد ا  اخلددد   واملسدددتلزم   اإلنسددد ني  األخددد   بكميددد   مطل بددد  وبتكلفددد   إىل  االسدددت ام     تهددد  ف

 
1 - Kasper Elmgreen, How to improve your ESG credentials, Financial Adviser, newspaper for UK, 6 February 

2020, https://www.ftadviser.com/investments/2020/02/06/how-to-improve-your-esg-credentials, le: 11/05/2020. 
 .  11/01/2020  ات يخ االطلع   wsat.com/home/article/2016716://aapshtt  م ج  س ب    مفهول االستدامة  ع   هللا ال  ا     -2

https://aawsat.com/home/writer/Dr%20Abdullah%20Al-Radadi
https://aawsat.com/home/article/2016716
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  احتيدد ط  اسدد اتيج  مدد  العمدد  علدد   ف  تددمعق لدد  وهدد   املدد ا   هدد   أس املدد ل اخلدد   بك كددل األ   ممدد  يسددت جل  
  2. ويتمث  حتقي  االستخ ا  األمث  هل   امل ا   ع  ط ي 1ااي   ه   امل ا   واستغلهل  االستغلل األمث 

 داستخ ا  ك ف  امل ا   أبقص  كف ،  ممكن  وابلت   تقلي  الف ق  إىل أ ىن ح  ممك  -
 دتلك امل ا   عن     يع   جت وا املع ل ال   كك  إع    ت ل -
 دتقلي  استخ ا  امل ا   غري املتج    أو االستغن ، عنه  إا أمك  -
 حتقي  أقص  استخ ا  ممك  للم ا   املتج   . -

إىل اال تقددد ، بن عيدد  حيددد   ك فدد  فئددد   اجملتمددد  يف  االسدددت ام        دد  نددد عوفددد  هدد ا ال  االسدددتدامة االجتما يدددة:اهدددداا  
وح اجلم عدد  وال ع يدد  التع ونيدد  الشدد مل  مدد  ق دد  األفدد ا  واملمتسسدد   يف اجملتمدد  ملصددل        لمدد  خددلاحل ضدد  واملسددتق     
  أفد ا  اجملتمد  ككد  إىل م حلد  يتق لد ا فيهد   يصدت    أيضد  إىلاالست ام  االجتم عيد  . كم      3ال ول  واجملتم  أبس  

النمد  وال فد   للجميد   ولت قيد  ذلدك ال بد  مد     ا  أوج  االختل  والنظ  إليه  عل  أاد  م ضد  القد   والتميدز الدي حتد
تك يس مفه   االلتزا  امل ح  بتل ي  ح ج   اجملتم  الي ن اه  الي   يف قط ع ال ع يد  الصد ي  والنقد  واإلسدك ا وال فيد   

احليد      يفوف   العم  وابلط   التعلي   وك لك احلص ل عل  اخل م   والسدل  سد ا، ك ند  عينيد  أو معن يد  واملسد     
هد   االسدت ام  وجد    لد   اخد  نفدس اجملتمد   أهد ا   السي سي  ومح ي  حق قه .كم  يست جل ذلك أيض  لت قيد  

والسه  عل  ت فري نسدي  اجتمد ع  منسدج  بعيد ا عد  التد ت ا  والصد اع   السي سدي  واالقتصد  ي  وااليك ل جيد  والدي  
  علد  ع تقند  مجيعد  لكد  نضدعه  إ اث قيمد  بدن يد   األجيد ل  تقد  فك  تلك املسمتولي    تشج  عل  تف ق  اللمس وا 

 .4واجتم عي   بش ي   ال وج   لتنمي  مست ام  ب وا تنمي   حيُث أن    الق  م  ابلط يق  ذا   أو أفض  وللغ   نفس 
   العمد  بط يقد يف   الق    عل  امل اصدلاالست ام  إىل ركن ال يئ  م          ن عوف  ه ا ال :االستدامة البيئيةاهداا 

اإلحلدد ق    تخطديط لعمليد  التنميد  حدىت ال يدت المد  خدلل     تد ه   يف ال يئد  احمليطد   صد ي   مد  حم ولد  ال صد ل إىل أقد 
بت قي  مد  يسدم  ابلكفد ،   ذ     مبفه    ع ي  ال يئ  أو االعتن ،  ن عوي ج  ه ا ال   مض ا   أس امل ل الط يع  ك   أ ىن

االسدتهلا الق بد  للسدتم ا      جد    السدل  واخلد م      ع يد  ال يئد    جد    احليد     خلد  القيمد   تدمت   إىل ال يئي  الي
ففدد  ال عدد  ال يئدد  ي كددز ال يئيدد ا يف مقدد  بته  للتنميدد  املسددت ام  علدد  مفهدد      نظ فدد  العمليدد   والت ايدد .وأخددريا    والتطدد  

 
  ات يددخ  http://weziwezi.com   2017أف يدد      13األ  ا  ات يددخ النشدد      امل س ع  االلك ونيدد  وا  وا    اهداا التنمية املستدامة   ال حي   لين  مط وع ع   -1

 .11/11/2017  االطلع 
2 - Olivier GODARD, L’entreprise économique du développement durable – enjeux et politiques de 

l’environnement, cahiers français n° 306, France, P 54.  
لعقدد   بدد ااي   شدد ك  معنيدد  بتطدد ي  مشدد  ي   ع يدد   يف ا  تددك  طفلددك يف القلددل وع ئلاللريددق حنددو مسددت ب  افمدد  يبدددا مددن املدرسددةالشيخ حمم  بدد   اشدد  آل مكتدد      -3

 .19/11/2016  ات يخ االطلع   http://www.bidayaat.com/ar   2012األطف ل يف اإلم  ا  الع بي  املت      
  ات يددخ االطددلع    excellence.com-https://sustainability، بعدداد ومكددوانتيددف واعر التنميددة املسددتدامة مفهددول ت  واالسددت ام    للتمييددز  الع بيدد   الشدد ك   -4

07/05/2020.   

http://weziwezi.com/
http://www.bidayaat.com/ar
https://sustainability-excellence.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF/
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ين  ال كك  جت واه  م  االسدتهلا واالسدتنزا  وإا أ   مع  لك  نظ   بيئ  ط يع  ح و ا احل و  ال يئي   والي تعي أا 
فددإا االسددت ام  مدد  املنظدد   ال يئدد  تعددي  ائمدد     وابلتدد     الط يعيدد  يعددي تدد ه   النظدد   ال يئدد  بددل  جعدد   جتدد وا هلدد   القدد   

الغد اب  واجندد ا       طددقأمدد   االسدتهلا والنمدد  السدك ين والتلدد ث وأمند   اإلنتدد ج السديئ  واسددتنزا  امليد   و   وضد  احلد و 
   .1ال ب 

الدي مد  شد ا  التد ثري    مد  خدلل بعد  ال ند  أهد ا  االسدت ام  حسدل ممتشد ا    أمثل  أله  كم  ككنن  أيض  ت ضي  
   وه  م ض   يف اجل ول الت   م  ش   يف الظ و  املعيشي  للن س

 : اهداا االستدامة (4-1)جدول رق   
 االستدامة البيئية  امة االجتما ية دتساال الستدامة االقتصادية ا اهلدا 
و فددد    مددد  امليددد   ضدددم ا إمددد ا  كددد   املياه 

التنميدددددد   كفدددددد ،  اسددددددتخ ا  امليدددددد   يف
 واحلض ي .  الز اعي  والصن عي 

امليددد   للسدددتعم ل  أتمدددن احلصددد ل علددد 
 والز اع  الصغري . املنز 

للمجمع   امل ئيدد    ضم ا احلم ي  الك في 
وأنظمتهدددد   لع بدددد ا  اجل فيدددد  واملدددد ا   وامليدددد  

 اإليك ل جي 
  فدددددددد  اإلنت جيددددددددد  الز اعيددددددددد  واألنددددددددد اع الغذاء 

 األخدددددد   مدددددد  أجدددددد  حتقيدددددد  األمدددددد 
 الغ ائ  يف اإلقلي .

الز اعددددددددددددد   حتسدددددددددددددن اإلنت جيددددددددددددد  وأ ابح
 وضددددددددددم ا األمدددددددددد  الغدددددددددد ائ  الصددددددددددغري 
 للسك ا.

املسددددددت ا  واحلفددددددد ظ  ضددددددم ا االسدددددددتخ ا 
الريدددددددد   األ اضدددددددد  وامليدددددددد   واحليدددددددد   علدددددددد 
 .ا واألمس

 ااي   اإلنت جيددددد  مددددد  خدددددلل ال ع يددددد  الصحة 
الصدددد    الصدددد ي  وال ق ئيدددد  وحتسددددن

 العم . واألم ا يف أم ك 

 والض ضددد ، وامليددد   فددد   معددد يري للهددد ا،
وضددددم ا ال ع يدددد   حلم يدددد  صدددد   ال شدددد 

 .الص ي 

 للمدد ا   ال ي ل جيدد   ضم ا احلم ي  الك فيدد 
واألنظمدد  ال اعمدد   واألنظمدد  اإليك ل جيدد 

 لل ي  .
  ملأونا

 واخلدمات
 ضدددم ا اإلمددد ا  الكددد يف واالسدددتعم ل
الكدددددددددددددد ، ملدددددددددددددد ا   ال ندددددددددددددد ، ونظدددددددددددددد  

 امل اصل .

السددك  املن سددل   ضم ا احلصدد ل علدد 
خدد م   الصدد    مدد املن سددل  ابلسددع 
 لألغل ي .  وامل اصل   الص  

 املسددددددت ا  أو املثدددددد   ضددددددم ا االسددددددتخ ا 
 والط قددددددددد  واملددددددددد ا   لأل اضددددددددد  والغددددددددد اب 

 املع ني .
 اي   الكفدددددددد ،  االقتصدددددددد  ي  والنمدددددددد ا    الدم

 ال مس .  وف   العم  يف القط ع
ال ظدد ئ   وخلدد   عدد  املشدد  ي  الصددغري 

 ال مس . الفقري  يف القط ع غري  لألغل ي 
املسددددددددت ا  للمدددددددد ا    ضددددددددم ا االسددددددددتعم ل

االقتصدددد    يف  الضدددد و ي  للنمدددد  الط يعيدددد 
 الع   واخل  .  القط عن

 سدددتعم لالاو  الكددد يف اإلمددد ا  ضدددم ا اللاقة 
 التنميددد  تددد ل يف للط قددد  الكددد ،
 وللسددددتعم ل وامل اصددددل  الصددددن عي 
 املنز .

 الك فيدددد  الط قدددد  علدددد  احلصدددد ل ضددددم ا
 ال قدد   بدد ائ  خ صدد  الفقددري  لألغل يدد 
 اخلشيب.

 علدد  احلفدد   لل قدد   ال يئيدد  اخاث  خفدد 
 والت س  والع مل  واإلقليم  احملل   النط ق

 ال ددد ائ و   الغددد اب واسدددتعم ل تنميددد  يف
 األخ  . املتج   

 لكددددددددددددد  املتددددددددددددد  بن وفددددددددددددد   ضدددددددددددددم ا التعلي  
 .األس سي   االقتص  ي   القط ع  

 للجميدد  للتعلددي   الك في  اإلاتح  ضم ا
 ومنتج .  ص ي  حي   أج  م 

 الع مددددد  املعل مددددد   يف ال يئددددد  إ خدددد ل
 التعليمي .  والرام 

األوىل   الط عد  والت ايد   للنشد  األهليد   ا   املسدتدامة التنميدة  لد  لعوملدةا رخماط للبيع: ليس العا  و     علد  حمم  ابت  املصدر:
 .194   2003األ  ا   عم ا 

 

 
 .15/10/2016  ات يخ االطلع   https://www.ts3a.com/bi2a  م ق  تسع  بيئ    ا؟امة: ما هو تعريف االستدامة بيئيمفهول االستد من ل م ج      -1
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 (TBL)الفرع الرابع: االستدامة الثالثية  

فلسدف  أكثد    ليد  مد  أجد  قيد س أ ا،    (John Elkington)صد غ الريطد ين جد ا إلكينغتد ا    1994يف ع    
  أو كمددد  يُعددد   بدددد   (Triple Bottom Line)    الثلثيددد   أو خدددط األسددد س الثلثددد ليصدددحتددد  مفهددد   احل  متسسددد  امل
(TBL)

ندد اح مدد  العمد  وهدد   االسددت ام  االقتصدد  ي  أو    الد   يتطلددل حتقيدد  نتد ئ  إجي بيدد  لددثلث اسد اتيجي   أو   1
إضد ف  القدي  االجتم عيد  وال يئيد     لوذلدك مد  خدل   امل لي   االست ام  االجتم عي  أو ال شد ي  واألخدري  االسدت ام  ال يئيد 

هددد ا    متسسددد  أو جنددد ح تنظدددي   حيدددث اعتمددد   بعددد  امل  ممتسسددد إىل النتددد ئ  االقتصددد  ي  ال حبيددد  التقلي يددد  لقيددد س أ ا،  
 .2غري اإللزام  لتقيي  أ ائه  يف منظ   أوس  خلل  قيم  جت  ي  أكرال  اإلط  

 ل أا النتيجد  األهد  واملعتدر   ائمد  تن صد  يف احملصدل  النه ئيد   بسد  ه ا امل  أ أو املصطل  أخ  ه ا االس  أو التع يد 
أو اخلددط السددفل  يف العمليدد  احلسدد بي  أو يف الق ئمدد  امل ليدد   علدد  سدد ي  املثدد ل يف الق ئمدد  امل ليدد  للدد خ  أول سددط  فيهدد   

وهد  احملصدل  والد ق  املهد   هلد ا     به  امل يع   وم    أتع بقي  ال ن   م  التك لي  حىت نص  يف النه ي  إىل ص يف ال  
إذا كدد ا هدد ا الدد ق  ابمل جددل فدد لك يعددي حتقيدد  نتيجدد  إجي بيدد  أمدد  إذا كدد ا ابلسدد لل فدد لك يعددي اخلسدد     علدد  هدد ا  

مد  الدثلث حدىت نسدتطي  أا نطلد  علد     إسد اتيجي األس س ج ،  ه   التسمي   فيجل حتقي  نتيج  إجي بي  يف كد   
  3الت لي   اخلط   الثلث  النه ئي الي تسم  بت قي   ست ام امل  املمتسس لقل   متسس امل

سدل ي     )ط يعي ( تستم  ابلعمد  لفد   ط يلد  وهد  حتقد  نتيجد   ممتسس ال كك  تص      :)االقتصادية( االستدامة املالية
حتسددين     ا يتطلددل  هددو )خسدد   ( يف نت ئجهدد  امل ليدد   ف دد وا نتدد ئ  م ليدد  واقتصدد  ي  إجي بيدد  لدد  يكدد ا هن لددك اسددتم ا ي   

 .متسسدددددددددد مسددددددددددتم ا يف املنتجدددددددددد   وامل يعدددددددددد   وم اق دددددددددد  ممتدددددددددد ا  علدددددددددد  التكدددددددددد لي  و فدددددددددد  اإلنت جيدددددددددد  والكفدددددددددد ،  يف امل
يند  ج حتد  هد ا املفهد   أهد ا  عد   منهد  العد ل واملسد وا  بدن املد ظفن سد ا، يف   االستدامة االجتما ية )البشرية(:

لتدد  يل  سدد ع   العمدد  املق  لدد  الددي حتدد ف  علدد  وقدد  من سددل لإلنسدد ا مدد   وا  ال واتددل أو املددزااي أو املع ملدد   التطدد ي 
أسددد ت   إجيددد   بيئددد  عمددد  صددد ي  وآمنددد  وعددد   تعددد ي  العددد ملن إىل لددد ط  إضددد ف  إىل املسدددمتولي  االجتم عيددد  واملشددد  ك   

  والتد  يل وغريهد   ط عد   يلدعاجملتمعي  ابملس ع ا  واملن  يف ت ال  تس ع  عل  تنمي  اجملتم  وتق يت  مث  الصد   والت
 .يصعل قي س ه   األه ا  ابأل ق   لك  هن لك مع يري معتم   تس ع  عل  حت يله  إىل أ ق  

 
1- J. Ernult et A. Ashta, Développement durable, responsabilité sociétale de l'entreprise, théorie desparties 

prenantes: Évolution et perspectives, Cahiers du CEREN 21, 2007, P 4-31, www.escdijon.com, le: 18/10/2017.  
2- Wayne Norman and Chris MacDonald, GETTING TO THE BOTTOM OF "TRIPLE BOTTOM LINE", 

Business Ethics Quarterly, Vol 14, Issue 2, ISSN 1052-150X, 2004, P 245.  
  21األ بعدد ،  تصدد  ي  ال وليدد   الشدد ك  السددع  ي  لألحبدد ث والنشدد   السددع  ي    االق ب    مق ال  اقتص  ي   ج يدد   العدد االستدامة الثالثية   ع   هللا ب  ع   ال مح  ال ب    -3

 .14/05/2020  ات يخ االطلع   https://www.aleqt.com/2018/02/21/article_1336171.html   2018فيف    

http://www.escdijon.com/
https://www.aleqt.com/taxonomy/term/3821
https://www.aleqt.com/2018/02/21/article_1336171.html
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اإلسد اتيجي     هد  األكثد  شدي ع  عند  احلد يث عد  االسدت ام   وحتتد   هد   اإلسد اتيجي لعد  هد    االستدامة البيئية:
  الز اعددد   املنتجددد     عددد   األعمددد ل والشددد ك   خص صددد  املصددد ن  قط  علددد  كثدددري مددد  اجل اندددل املهمددد  الدددي ردددس أغلدددل

نشد ه   اليد   مد  خلفد      لع  واح   م  أه  اجل انل ه  االن ع اث  الك ب نيد   فمد و   .احلي اني  أو السمكي  وغريه 
  حت يد  حجد   فدت  اب يدس املند خ    بن ال ول يعد   جدز، مند  إىل االتف قيد   حد ل االن عد اث  الك ب نيد  وأشده ه  اتفد ق
أو الصددن ع  وعليدد  كدد ا كثددري مدد     ان عدد اث  بددن الدد ول الددي جيددل عليهدد  االلتددزا  بدد  وهدد ا  دد  مدد  ت سددعه  االقتصدد   

تقليد  اسدتهلكه  مد  الكهد اب، وال قد    املمتسسد   مد   علد   جيل    اإلس اتيجي اخللف    عل  ج نل آخ  حتث ه    
خص صدد  الصددن عي  الددي تكدد ا يف األغلددل       أيضدد  تقليدد  املخلفدد     جددوحم ولدد  احلصدد ل علدد  الط قدد  مدد  مصدد    مت

ت وي  النف اي  لمي  أشدك هل   عم مد  هن لدك    عل  بن ، نظ   أو عل  األق  املس    يف إع    متسس  س م  وحث امل
 ك لك.    كثري م  كك  أا يض   يف ه ا اجل نل وكك  قي س  ابأل ق  

  1عل  املمتسس    ن ك  منه  م  يل  (Triple Bottom Line)   نظ  هن لك إجي بي   كثري  لتط ي 
 دمست ام  ممتسس  عل  أا   متسس تصني  امل -
 دو ف  قيم  العلم  التج  ي  متسس حتسن ص    ومسع  امل -
 دوتقلي  التك لي  متسس  ف  كف ،  امل -
 عليه د  تط   املستم  يف الق انن لل ف ظلاو مل اك   أ  أنظم  ج ي   خص ص  فيم  خي  ال يئ    متسس  ف  ق    امل -
 د  خص ص  الستقط ب امل ظفن املميزي  وك لك للمستثم ي متسسج ذبي  امل ااي   -
  فكلمد  قد  التد ل  يف اإلنتد ج قلد  تكلفد   متسسد  املخلفد   وهد  يف العد    ذا  تكد لي  علد  املو تقلي  التد ل   -

 داإلنت ج واا   كف ،  خط   اإلنت ج
 .ه   االس اتيجي   وتنج  ذ  فه  ت ض  وتسع  امللا ومحل  األسه  بشك  ع   متسس تط   امل   معن   -

 الفرع الخامس: معايير إعداد تقرير االستدامة 

اليددد   ي جددد  الع يددد  مددد  امل ددد   ا  واملعددد يري مددد  أجددد  الددد وي  ملفهددد   االسدددت ام  يف أ ا، املمتسسددد    وضددد و    
 ل وأث ه  عل  ال يئ  واجملتم  كك   ابإلض ف  إىل االهتم   ابلنتد ئ  االقتصد  ي  وال حبيد    معالنظ  ط ي  األم  لنت ئ  األ

وحدىت النتدد ئ  ال حبيد  ككدد  تقدد كه  أيضد  بشددك   قدد  أثد  أكددر علدد  املسدت   ط يدد  األمدد  واملسدت   الكلدد  للقتصدد    
  وال صد ل إىل الفئدد   املهمشد   حيدث تشدج  هدد    مدنلالد طي أو العد مل   ك ملسد    يف تقليد  الفقدد  وال ط لد  وحتقيد  ا

امل دد   ا  واملعدد يري املمتسسدد   مصدد ا  تقدد  ي  اسددت ام   و يدد  ألعم هلدد   ليغطدد  هدد ا التق يدد  النتدد ئ  واألثدد  االقتصدد     

 
  ات يدددددخ  https://www.aleqt.com/2018/02/21/article_1336171.html   م جدددد  سددددد ب    االسدددددتدامة الثالثيدددددة   ع دددد  هللا بددددد  ع دددد  الددددد مح  ال بددددد   -1

  .14/05/2020االطلع   

https://www.aleqt.com/taxonomy/term/3821
https://www.aleqt.com/2018/02/21/article_1336171.html
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   ا عدد  إلصدد  تولعدد  مدد  أهدد  املعدد يري امل  .1وال يئدد  واالجتمدد ع  ألعمدد ل املمتسسدد   ضددم  إطدد   كلدد  ممددنه  ط يدد  األمدد  
 ن ك  م  يل      متسس  تق  ي  االست ام  ألعم ل لتل  امل

عددد     1987تق يددد  "مسدددتق لن  املشددد ا" املعددد و  ابسددد  "تق يددد  ب ونتلنددد "  والددد   صددد      :ت ريدددر بروتتالتددددمعددداي     -
 و ه  م ب ونتلند    غ  اآن ا الن وي    حت  إش ا   ئيس  وا ا،األم  املت    اللجن  الع ملي  لل يئ  والتنمي  الت بع  ملنظم 

ال   ك ن   س لت  ال ع   إىل أا ت اع  تنمي  امل ا   ال يئي  تل يد  احل جد   املشد وع  للند س يف ح ضد ه   وا اإلخدلل  
احل جدد  إىل  ابإلضدد ف  إىل أتكيدد   علدد      2بقدد    الددنظ  ال يئيدد  علدد  العطدد ، امل صدد ل لتل يدد  ح جدد   األجيدد ل املسددتق لي 

يف مجي  ال ل اا تق  ح و  ق    النظ   ال يئ  عل  جت ي  ذات  واستيع ب النف اي   وأكد   اللجند     ياس اجتي   تنم  
علدد  العلقدد  بددن التنميدد  االقتصدد  ي  والقضدد اي ال يئيدد  واعتددر  القضدد ، علدد  الفقدد  شدد ط  ضدد و اي وأس سددي  للسددت ام   

 .3ال يئي 
  االسددت ام  ت اعتم  هدد  مدد  ق دد  اجملتمدد  الدد و  يف مددمتر   يددق ع دد    عدد  خطدد  عمدد  ع مليدد  لت  :21اجنددد   معدداي     -

   1992  واملنعقدد  يف  يدد     جدد نريو يف الراايدد  عدد    قمدد  األ   األمدد  املت دد   املعددي ابل يئدد  والتنميدد   املعدد و  ابسدد 
 اجه  يف  سددت  للمشدد ك  املل دد  اليدد   كمدد  ويهدد   إىل إعدد ا  العدد م للت دد اي  الددي  21يتصدد   جدد ول أعمدد ل القدد ا  

حبيث يت جدل بند ، هد   املشد  ك  علد  أسد س الت افد  يف اخ ا، حد ل    االست ام  ضم  مش  ك  ع ملي  لص ع   21الق ا 
ض و   إت  ع ا  مت ااا ومتك م  إاا، مس ئ  ال يئ  والتنمي  م  أج  تل يد  احل جد   األس سدي  لألمد   وحتسدن ظد و   

مدد  أجدد   فدد هيته   وحتقيدد  مسددتق   أكثدد  أمندد     جيدد  الددي يعتمدد  عليهدد  الندد سل  كاملعيشدد  للجميدد   ومح يدد  الددنظ  اإلي
إعدددلا  يددد  بشددد ا ال يئددد  والتنميددد  وبيددد ا امل ددد      م ددد    بنددد ،ا علددد  كمددد  وال بددد  أا تصددد   هددد   الشددد اك    وأشددد   خددد ،

  وأ بعدن فصدل تغطد  كد   سديئإىل أ بعد  أقسد       21قسد  جد ول أعمد ل القد ا  نيو ابإل ا   املست ام  للغد اب .  املتعلق 
 .4ابالست ام اجل انل املتعلق  

مب دد    ومفدد هي  االسددت ام     متسسدد  لضددم ا التددزا  امل :(GRI)معدداي  املبددادر  العامليددة إل ددداد ت ددارير االسددتدامة    -
أسدهم  يف    ي  الد(Global Reporting Initiative)  واملسدمتولي  االجتم عيد  للشد ك   نشد   امل د     الع مليد  للتقد  ي 

 
   27/02/2019قدد ل منشدد   علدد  م قدد  عمدد ا اإلخ   يدد      ممدد اكتدد ب ع   مارج إطددار املؤ ددرات املاليددة واالتت ددال إىل فكددر االسددتدامة   س م  إب اهي  املفلدد  -1

https://www.ammonnews.net/article/440193   12/05/2019  ات يخ االطلع   .  
  ات يددخ االطددلع   https://tn.boell.org/fr/node/655،  2016 ب   أكتدد 21  تدد نس   هيئددة التنميددة املسددتدامة وح ددوق األجيددال ال ادمددة،  سددريي  شدديخ  وحدد   -2

14/05/2020. 
   0112ب   كتدد  أ  17-16(   20نش   مف وض   م  أج  األ    ملخ  االجتم ع الت ضري  الع يب اإلقليم  ملمتر  األم  املت    للتنمي  املسددت ام  )مددمتر   يدد  +    -3

   3   2011أكتددددد ب     19العددددد   الثددددد م   األ بعددددد ،     27الددددد و  للتنميددددد  املسدددددت ام   اجمللددددد     هددددد خ مددددد  إخ   يددددد  عددددد  املف وضددددد   املعنيددددد  ابل يئددددد  والتنميددددد   نشددددد  املع
.pdf08ahttps://enb.iisd.org/download/pdf/enb27   14/05/2020  ات يخ االطلع.  

   http://bethlehem21.arij.org/ar/agenda21.php   2006  م  م قدد  أ يدد   معل مدد   أس سددي    (1992)  21جدول ا مال ال رن  األم  املت      -4
 .14/05/2020ات يخ االطلع   

https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/ad0f6058-5637-4a07-9a4d-eca129b889d9
https://www.ammonnews.net/writer/2331
https://www.ammonnews.net/category/23
https://www.ammonnews.net/article/440193
https://tn.boell.org/fr/node/655
https://enb.iisd.org/download/pdf/enb2708a.pdf
http://bethlehem21.arij.org/ar/agenda21.php
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التددد ثري يف الشدددد ك   مدددد  أجدددد  اإلفصدددد ح عدددد  أتثريهددد  يف م ضدددد ع   االسددددت ام  ذا  األثدددد  االجتمدددد ع  امل  شدددد  علدددد   
 Integrated)  وقددد  تطددد    هددد   التقددد  ي  لتكددد ا الحقددد  جدددز،ا مددد  التقددد  ي  املتك ملددد    احليددد تن احل ليددد  واملسدددتق لي 

reporting)     1األ ا، امل    تق ي  احل كم  وتق ي  األ ا، االجتم ع  وغري    عالي تتضم  إض ف  إىل التق  ي. 
  2002مند  سدن      مق هد  ال ئيسدوت نقد     يف الد الاي  املت د    1997نشد   عد    ه  منظم   وليد  مسدتقل    (GRI)و
ك مدددد    حلاو   متسسدددد  امل   سدددد ع  وم  معنيدددد  معدددد ا  امل دددد    الت جيهيدددد  لتقدددد  ي  االسددددت ام وهدددد      أمسدددد  ا /ه لن ا  إىل

ي جد  سد ل نشد    والفسد   وغريهد . و   واملنظم   عل  فه  وت صي  أتثريا د  يف قضد اي مثد  تغدري املند   وحقد ق اإلنسد ا 
ال  اسد   والد ع ا  الدي أطلقهد  أصد  ب املصدل    مثد  احلك مد   واملسدتهلكن    هد  (GRI) م      التقد  ي  الع مليد 

يف ال يئد  واالقتصد   والقضد اي االجتم عيد   مد  جعد  ع يد ا    متسسد  ا  املري ثواملستثم ي   لت قي  شف في  أكر ح ل أت
تسدددتجيل مددد  خدددلل نشددد  تق يددد  االسدددت ام   الددد   يعددد   أيضددد  ابسددد  تق يددد  املسدددمتولي  االجتم عيددد     متسسددد  مددد  امل

إلعدد ا       متسسددامل  (GRI)  تسدد ع  منهجيدد و    (ESG)  أو تق يدد  اخاث  ال يئيدد  واالجتم عيدد  واحل كمدد   (CSR)  للشدد ك  
وقددد  ت     تقددد  ي  االسدددت ام  للشددد ك   علددد  حت يددد  املعل مددد   ومجعهددد  واإلبدددلغ عنهددد  بط يقددد  واضددد   وق بلددد  للمق  نددد 

مددد  ق ددد  املنظمددد   متعددد    اجلنسدددي      2000يف عددد      (GRI)  إطدددلق أول منهجيددد  للتق يددد  عددد  االسدددت ام  مددد  ق ددد 
  90م   غري احلك ميد  واجملم عد   الصدن عي  يف أكثد  مد   ظنوامل  (SMEs)  واحلك م   واملمتسس   الصغري  واملت سط 

 Global (250G) يف امل ئد  مد   75  و(100N)  شد ك   100يف امل ئد  مد  أكدر    63  كد ا  2017 ولد . ويف عد    
250Fortune   التزم  ابإلفص ح وفق  ملنهجي  اإلفص ح ع  م     ق    (GRI)    الي وصل  إىل اجليد  ال ابد  مد  هد  
 .2رياملع ي
 Dow Jones World Sustainability)ممتشد   او جد نز للسدت ام   :  (DJSI)  داو جددوتز لالسددتدامةمعيددار الدد   -

Index)      كددد ول معددد يري ع مليددد  للسدددت ام   وهددد     1999هددد  ع ددد    عددد  تم عددد  مددد  املمتشددد ا  الدددي ت إطلقهددد  يف عددد
قي س أ ا،ه  وت تي ه  وفقد  ل  جد   ب    الش ك   الع ملي  املت اول م    تقيي  است ام  الع يبع ملي  ومستقل يق    معي  ا يعتر

وتعتدددر    .3م اع  ددد  لألبعددد   االجتم عيددد  واالعت ددد  ا  ال يئيددد  خدددلل مم  سدددته  لنشددد طه  االقتصددد    يف مجيددد  أحددد ، العددد م
إ  اج الشد ك   املتميددز  يف    ىلإممتشد ا   او جد نز للسددت ام  ح ليد  امل جعيدد  ال ئيسد  للمسدتثم ي  حدد ل العد م املتطلعددن  

شدد ك  ع مليدد     2500تدد ل االسددت ام  إىل حمدد فظه  االسددتثم  ي . ففدد  ال  ايدد  يددت  تشددكي  ممتشدد ا   او جدد نز مدد  أكددر  

 
    2018ندد فمر    14األ بعدد ،    ج يدد   العدد ب االقتصدد  ي  ال وليدد   الشدد ك  السددع  ي  لألحبدد ث والنشدد    (GRI)املبددادر  العامليددة للت ددارير     عدد م  بدد  حممدد  احلسدديي  -1

https://www.aleqt.com/2018/11/14/article_1489296.html   14/05/2020  ات يخ االطلع  . 
 .نفس امل ج  -2

3-JAMES CHEN, Dow Jones Sustainability North America Index, SUSTAINABLE 

INVESTING, SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTING (SRI) , Investopedia publishing, Updated 25 Sep 

2019, https://www.investopedia.com/terms/d/djones-sustainability-na-index.asp, le: 14/05/2020.  

https://www.aleqt.com/taxonomy/term/1080
https://www.aleqt.com/2018/11/14/article_1489296.html
https://www.investopedia.com/contributors/101529/
https://www.investopedia.com/sustainable-investing-4427774
https://www.investopedia.com/sustainable-investing-4427774
https://www.investopedia.com/socially-responsible-investing-4689738
https://www.investopedia.com/terms/d/djones-sustainability-na-index.asp
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ابختي  هدد   وبعدد  ذلددك فتقدد    او    (RobecoSAM)قط عدد  لتلفدد   وتقدد   شدد ك   ي يكدد  سدد      24 ج دد  م اعدد  علدد   
ب ضد  أفضد  املعد يري االقتصد  ي  وال يئيد  واالجتم عيد  لكد     (S&P Dow Jones)ب  ا      نج نز ابلتع وا م  ست ن    آ

قطددد ع علددد  املددد   الط يددد . وممددد  سددد   نلحددد  أا هنددد ا تعددد و  بدددن ثدددلث جهددد     او جددد نز كممتشددد   واملعددد يري مددد   
ممتشد  الد او  ويتد ل     .1نهد م   ست ن    آن  ب  ا  واختي   الش ك   م  ش ك  اثلث   م  ملحظ  االستقللي  الت مد  لكد

 :2م  املمتش ا  الت لي  (DJSI)ج نز للست ام  
-  (DJSI  )   2014ش ك  إبت ا،ا يف س تمر    319الع م. 
- (DJSI)        2014ش ك  يف س تمر   148آسي  واحمليط اهل. 
- (DJSI  )    2014ش ك  يف س تمر   86األس اق الن مي. 
- (DJSI  )  2014ش ك  يف س تمر   154أو واب. 
- (DJSI)     2014ش ك  يف س تمر    149أم يك  الشم لي. 
- (DJSI  )   2014ش ك  يف س تمر   48أس الي. 
- (DJSI)     2014ش ك  يف س تمر   54ك  اي. 
  يف  املهنيد  اهليئد   تعتم   مل  وفق  أبع  ه  تلخي  سن  ول للست ام   أحس  والستيع بم  س   ذك       خلل  م و 

  علددد   االسدددت ام   مسدددت    لقيددد س  ذددد   أيخددد    الدددي  اجلزئيددد   احملدد و   علددد   ال كيدددز  مددد    ك    أعدددل    املددد  حسدددل املعددد يري  اجملدد ل
 اجل ول الت    يف  ينم  وه  املمتسس    مست  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
   2014ندددددددد فمر    6اخلمدددددددديس    ج يدددددددد   العدددددددد ب االقتصدددددددد  ي  ال وليدددددددد   الشدددددددد ك  السددددددددع  ي  لألحبدددددددد ث والنشدددددددد    (2)  دامةسدددددددددتمؤ دددددددددرات اال   آسددددددددي  آل الشدددددددديخ  -1

https://www.aleqt.com/2014/11/06/article_903217.html   14/05/2020  ات يخ االطلع.   
   للتددددددددد اول  AdmiralMarkets  مقددددددددد ل منشددددددددد   علددددددددد  م قددددددددد  شددددددددد ك   دليددددددددد  تدددددددددداول مؤ دددددددددر الدددددددددداو جدددددددددوتز األمريكدددددددددي ال م  كددددددددد     مدددددددددري   أشددددددددد ك   -2

30-jones-ments/dowstruin-https://admiralmarkets.com/ar/education/articles/trading   14/05/2020  ات يخ االطلع. 

https://www.aleqt.com/taxonomy/term/1386
https://www.aleqt.com/2014/11/06/article_903217.html
https://admiralmarkets.com/ar/education/articles/trading-instruments/dow-jones-30
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 هلا املعتمد  اهليئات حس  االستدامة : ابعاد(5-1)  جدول رق  

Source: Aras G. & Crowther D, A handbook of corporate governance and social 

responsibility, Gower applied Research, Uk, 2010, P 55. 

 

 

 

 

 

 

 املصادر احملتون  األبعاد اجلزئية  ابعاد االستدامة 
 
 

 القتصادية ا ة االستدام

 مواءمة املؤسسة 
 االستثم   عل  وع ئ  ك في  نق ي  ت فق   امل   األ ا،

 .اثب 
 (DJSI)للست ام     اوج نز ممتش 

  املددددددددد   علددددددددد  التن فسدددددددددي 
 الط ي 

 اإلس اتيج  التخطيط .التن فسي  عل  احمل فظ  أو احلص ل

 GRI, Global)الع مليددد    التقددد  ي  م ددد     .  عاجلم   بقي  عل  املمتسس  أاث  من قش  االقتص  ي  اخاث 

Reporting Initiative) 
 
 

 االستدامة االجتما ية 

 مسامهة لوجود افم  لألفراد واجملتمع
 (Brundtland)ب ا تلن      تق ي  21أجن   متسس .امل  اخ  للع ائ  ع ال  أكث  ت اي  ال اخلي  املس وا 
 (Brundtland)ب ا تلن      تق ي  21أجن   .ال ول بن م  ع ائ لل ع ال  أكث  ت اي  ال ولي  املس وا 
 (GRI( ،)DJSI)    21أجن   .للعم ل االجتم عي  الظ و  حتسن ال اخل  الت سن
 (GRI( ،)DJSI)    21أجن   .املمتسس  خ  ج االجتم عي  الظ و  حتسن اخل  ج  الت سن

 
 

 االستدامة البيئية 

 بيئي =د معني ال ا=فاظ  ل  را  املال
(، Brundtland( ،)GRI)   21أجندددددددددددددددددددددددددددددد   .املتج    الط ق   استعم ل امل ا  

(DJSI) 
(، Brundtland( ،)GRI)   21أجندددددددددددددددددددددددددددددد   .واأل   واهل ا، امل ، عل  االن ع اث  جتنل امله  

(DJSI) 
 ، (Brundtland( ،)GRI)   21أجندددددددددددددددددددددددددددددد   .واخلس ئ  املخ ط  جتنل ال يئي  والك ا ث املخ ط 

(DJSI) 
 
 
 

 س ور  النتائج 

 إ لاء اهداا االستدامة، بعض العمليات اليت ينبغي تبنيها 
  ذا   األطدددددددد ا   علدددددددد   التشدددددددد  ك   االنفتدددددددد ح الشف في 

 .املصل  
 (GRI( ،)DJSI)    21أجن  

وال ق بددد     التقيدددي   خدددلل  مددد    املسدددتم الدددتعل  التفكري
(Mentoring). 

 21أجن  

 أتخ  ال  املست ام  لتنمي ا  إط  يف التط  ا  التك م 
 .األبع   بقي  االعت    بعن

 (DJSI)   21أجن  

   وا  احل ضدددددددد    األجيدددددددد ل  احتي جدددددددد    تل يدددددددد  األجي ل بن م 
 .املستق لي  ابألجي ل اخل ص  بتلك املس س

 (Brundtland)ب ا تلن      تق ي  21أجن  
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 ماهية المؤسسة المستدامةالمطلب الثاني: 

تت دي م د    التنميد     وأخد    الت جد   ذد ا  املمتسسد    اهتمد   لد ا  حتميد    ضد و    االست ام  ح  الت ج  أص  
سددي  ممدد  أذ  إىل ظهدد   مصددطل  املمتسسدد  املسددت ام   وهدد ا مدد  سددنتط ق إليدد  يف   ساملسددت ام  وت بطهدد  ابسدد اتيجي    األ

 ه ا اجلز، م  خلل إب اا مفه   ه   األخري  وخص ئصه  وأه  أ ك ا .  
 المؤسسة المستدامة  : تعريفاألول الفرع

عيدد  احليددد    ن    علدد  ال يئدد  وحتسددن  ابحلفدد ظ  االسددت ام أهدد ا   املمتسسدد  علدد  املسدد    يف حتقيدد     حدد    يعتددر
وحم  ب  الفق   وا أا يمتث  ذلك عل  ف   االستثم   وحتقيقه  لأل ابح  خط   ه مد  يف سدريه  وسدعيه  حد  االسدت ام   

تعمددد  علددد  تطددد ي  وتق يددد  كي اددد  مددد  خدددلل لتلددد  نشددد ط       والدددي   واالسدددتم ا ي  لتصددد   بددد و ه  ممتسسددد  مسدددت ام 
يق  عقلني  وذا  م  و ي  ك ري  ابإلض ف  إىل الصدي ن  واحلفد ظ املسدتم     طباألس سي   وخل  قيم  مض ف  مت ك  فيه   

للعمدددل، واملددد   ي  وإعطددد ئه  قيمددد  وأ يددد  ومك نددد  متميدددز  وخ صددد   إذا ك نددد  نشددد ط     دددت  بسلسدددل  القيمددد  منتميددد   
هددد  حب جددد  إىل      سدددكمددد  أا املمتس   لصدددن ع   ذا  جددد    ع ليددد  وكددد لك تدددمت   إىل اا هددد   املسدددتثم ي  واملسدددتهلكن

حكد   ظد  اقتصد   يعتمد  علد   حميط مثري وحمفز عل  غ ا  ذلك ال   يمت   إىل أس اق مفت ح  منظم  وغدري رييزيد  يف  
  اش  خ   م  ال ش   والفس  .

شددد م   و   صدددع ب  وضدد  تع يدد   قيدد   مدد  غ   ابلددو إذا فددإا احلدد يث عدد  مفهدد   املمتسسدد  املسدددت ام  يعتددر جدد  واسدد   
هددددد  نتددددد ج عددددد  تقددددد ط  احملددددد      سدددددت ام سسددددد   يددددد  ك ا أا االسددددد  املسدددددت ام  إال أا مسدددددريو املمت سمت مومتفددددد  عليددددد  لل

   فه   وه  كم  يل  ه ا املتم ع  م  التع  ي  الي تن ول    االقتص     ال يئ  واالجتم ع   وعلي  كك  تق   
تد ف  سدلع  وخد م    والدي  ق  لألعمد ل  ب سدتلك املمتسسد  العل  أا      املست ام  أو الق بل  للستم ا  تع   املمتسس  -

   خ صدد  العمددل،  هلدد  مدد ا   ذا  كفدد ،  مدد  إحدد اث أقدد  أثدد  بيئدد  ممكدد  حتقيقدد  وأقصدد  قيمدد  ممكندد  جلدد    حيدد   الندد س
 .1االقتص     االجتم ع  وال يئ ( )ال ع  الي تعكس ت نيه  لل ك ئز الثلث للتنمي  املست ام  وابلت   فه   

فع لدد     املمتسسدد   تكدد ا   أا   "ين غدد   يقدد لو   املسددت ام   طدد ق إىل املمتسسدد يتف (Philippe Détrie)   حسددل فيليددل  يدد    -
ولد  تكسدل     مست ام   كمد  جيدل أا تسدتجيل لتطلعد   م ظفيهد  وتطلعد   اجملتمد  املد ين الدي هد  يف تزايد   لتص  

  املمتسس  للمجتم   الظفد  ب ضد  الدزابئ   هققالي   أ  ممتسس  الثق  إال بت قي  األه ا  األ بع  الت لي   الف ئ   الي حت
واملسدددتخ من واملنخددد طن  حتقيددد  أحسددد  أ ا، ألصددد  ب املمتسسددد  )أصددد  ب األسددده  وال ولددد  واملنخددد طن(  وتفددد ين  

 .2م ظف  املمتسس  يف عمله "

 
1 -Hadelin de Beer, L’ENTREPRISE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE, Etopia, 2010, P 01, 

http://www.etopia.be/IMG/pdf/Entreprise_et_developpement_durable.pdf, le : 21/01/2017.   
2- Philippe Détrie, l'entreprise durable, Dunod, Paris, 2005, P 16. 

http://www.etopia.be/IMG/pdf/Entreprise_et_developpement_durable.pdf
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ولي    مت سدداملسددت ام   وأا هدد   األخددري  تسددت ع  االضددطلع مب  التنميدد   مبنطدد   تعمدد   ممتسسدد   هدد   املسددت ام   املمتسسدد   -
وي اعدد  هدد ا الندد ع مدد  املمتسسدد   اخاث  الددي ختلفهدد  أنشددطته      اجتم عيدد  وأخلقيدد  حيدد ل ال يئدد  امل  شدد   والغددري امل  شدد  

فعلدد  سدد ي  املثدد ل     علدد  اجملتمدد  احملدديط ذدد  وتتخدد  التزامدد   ت مدد  إىل حتقيدد   فدد   السددك ا امل جدد  ي  يف بيئتهدد  امل  شدد  
تقدد  يف وسددط يقطندد  م ضدد  أا تددنظ  أنشددط  اجتم عيدد  لصدد حله   السدديم  ألولئددك     ماين غدد  علدد  أ  ممتسسدد  مسددت  

 .  1املتض  ي  بص    م  ش   أو غري م  ش   مبخلف   عم  املمتسس 
األ ا، ابلنسد       تل يد  ح جيد   الزبد ا   منفعد  اجملتمد   :يطل  عل  املمتسس  الي حت ول تل ي  احل جي   األ بع  الت لي  -

 L’Entreprise) املسددددئ ل املمتسسدددد   بدددددعليهدددد   يطلدددد   الددددي  و  ابملمتسسدددد  املسددددت ام    ، العمدددد ل يف العمدددد ضدددد  إو  للمدددد لكن

Responsable)    الددي تسددت   اللدد ائ  التشدد يعي      تمدد ع امل دد   تلددك املمتسسدد  امللتزمدد  ابحدد ا     أادد وككدد  تع يفهدد  علدد
  .2  حيث تستم  م  أ وا   ولي  مع وف  مث  املع ه ا  واالتف قي

ت ددي اسدد اتيجي   أعمدد ل ونشدد ط    مدد  شدد ا  أا ت افدد  مدد  بددن  املمتسسدد  الددي تأبادد     املسددت ام   املمتسسدد   وتعدد    -
األطدد ا  ذا  املصدد ع اليدد    ومح يدد  املدد ا   الط يعيدد  واحمل فظدد  علدد  املدد ا   ال شدد ي  الددي  ح جيدد    ح جيدد   املمتسسدد  و 
  يف  ح يثدد   وأسدد ليل  طدد ق  تنددته   الددي  املمتسسدد   هدد   املسددت ام   املمتسسدد   ا إفدد  السددي ق  نفددس  ويف  .3حتت جهدد  يف املسددتق  

وال يئيددد   وذددد ا فهددد  مددد ع      االجتم عيددد   االقتصددد  ي    األبعددد    خدددلل اعتمددد   اسددد اتيجي    علددد  تم عددد   مددد   التسددديري
ملصدل    ويف  ا   للمس    يف حتقي  االست ام  م  خلل حتقي  االحتي ج   والتطلع   اخل ص  مبختل  األطد ا  ذا

 .4س ي  ذلك فه  تت م  مسمتوليته  االجتم عي  وال يئي 
املمتسسددددد  املسدددددت ام  هددددد  املمتسسددددد  الدددددي تقددددد   بددددد م  كددددد  القضددددد اي واالهتم مددددد   االجتم عيددددد  وال يئيددددد  إضددددد ف  إىل    -

نن  ا  قدددداالهتم مدددد   االقتصدددد  ي  األس سددددي  ضددددم  اسدددد اتيجي    وسي سدددد     ويف نفددددس ال قدددد  تعمدددد  علدددد  تط يدددد  ال
  الددي تسددتجيل للضددغ ط   اخل  جيدد  املتن ميدد  للممتسسدد  لشددغ  أ وا  فع لدد  يف حدد  القضدد اي الع مدد والتشدد يع   ال وليدد   

  وتتمثدددد  هدددد   القضدددد اي أس سدددد  يف الفقدددد  والع الدددد  االجتم عيدددد   سدددد ، التغ يدددد   التغددددري  الصددددل  ابلتنميدددد  املسددددت ام   ذا 
 .5املن خ   تل ث ال يئ  ون    امل ا  

 
1-David chelly, Entreprise-durable, Ce qu'est une entreprise durable, France, http://www.entreprise-durable.fr/, le: 

08/05/2019. 
2 - Hassan ZAOUAL, DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES, Économie sociale, environnement 

& innovations, Le HARMATTAN, 2008, p30. 
3 - Stefanie Pfahl, Institutional Sustainability, Int. J. Sustainable Development, Vol 8, Inderscience Enterprises 

Ltd, 2005, P 84. 
4- Fabienne GURRRA, Pilotage Stratégique de l‟Entreprise, le Role du Tableau de Bord Prospectif, Edition de 

Boeck, Paris, 2007, P 219. 
5- Sully Taylor, HRM’s Role in Sustainability: Systems, Strategeies, and Practices, Human Resource 

Management, Novembre–December 2012, Vol 51, No 6, PP. 789–798, 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hrm.21509/pdf, le : 18/10/2017. 

http://www.entreprise-durable.fr/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hrm.21509/pdf
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 ؤيدد  مسددتق لي  تدد      علدد  أادد  هدد  املمتسسدد  الددي رلددكلممتسسدد  املسددت ام   ككدد  إعطدد ، تع يدد  شدد م  ل   يددلوع
أبعدد  مدد  احلصدد ل علدد  الف ائدد   مدد  خددلل اعتمدد   إسدد اتيجي   خضدد ا،  ق ئمدد  علدد  مم  سدد  األعمدد ل امللئمدد  لل يئدد    

ال يئدد  الط يعيدد  جدد ه اي والددي ت كددز حدد ل فكدد       نددوالددي حتقدد  نتدد ئ  تتجدد وا الت قعدد    هدد   االسدد اتيجي   الددي تكت
املمتسسد  الدي ت اعد  ال عدد     فهدد   ئهد ااالسدت ام   أ  القد    علد  م اصددل  حتقيد  ال حبيد   وا قيد  بيئدد  يظهد  فجد   إلا

سد    سمت الدي تفد ق وريدز بدن تنميد  املمتسسد   مبفه مهد  العد   وتنميد  امل  و االقتص     ال عد  االجتمد ع  وال عد  ال يئد 
 .االست ام املست ام  عل  وج  اخلص    وه   األخري  ه  ذا  صل  ك ري  مبفه    

 الفرع الثاني: خصائص المؤسسة المستدامة

  اسدددددتخل   ككددددد   السدددد بق   التعددددد  ي   لتلددددد   يف  الدددد ا     املسدددددت ام   املمتسسددددد   مفهدددد    اسدددددتع ا   خدددددلل  مدددد 
  1الت لي  النق   يف  املست ام  املمتسس   خص ئ 
األطدددد ا  األس سددددي  الددددي تددددمتث  يف األ ا، وتقدددد   أكثدددد     بددددن  العلقدددد    حتكدددد   نظدددد   وجدددد    مبعددددح  لر ددددديد :ا  ةا=وعمددددد 

 اإل ا  .    وألعض ، للمسريي  واالجتم ع   للممتسس   املست ام  ح افز م ت ط  ابأل ا، ال يئ 
  ذا   األطد ا   لتلد    كمبشد     املسدت ام   املمتسسد   تعم    ملؤسسة:  املصلحة  ذات  األطراا وتللعات مصاحل حت يق 

 وتطلع   .هل  للتع ري ع  مش غله    أه افه  م  إاتح  الف ص  وحتقي   اس اتيجي    صي غ  يف  املصل  
  وابقد   احملللدن  مد    الط يد   املد    علد   اتصد ال   إق مد   علد   املسدت ام   املمتسسد   تعمد  اتصددال: تظددال  لدد  اال تماد
 ي  عل  امل   الط ي .  مثذا  املصل    مستقط   ب لك مست األط ا 
ال يئد     األ ا،  وتد  ج  تد ابريه    املصدل    ذا   األط ا   است ام   املمتسس    أكث   تش ط  واإلفصاح:  لشفافية االلتزال

 تستعن مب ققن م  خ  ج املمتسس  لتصن يف ت ل التنمي  املست ام .   كم   امل لي  تق  ي ه  واالجتم ع  يف
فهد  م ت طد  ابلنظد   السي سد  القد ئ  علد  حتقيد  مجيد  م دد       تظددال ال ددي  املعلددن  ندده:  لحتددل   املسددتدامة  املؤسسددة  إن

ال كق اطيدد  وحقدد ق اإلنسدد ا والشددف في   وأاددد  تسددع   ائمدد  إىل حتقيدد  االسددت ام  ابعت   هددد  اجلهدد  املسددئ ل  عدد  ظهددد    
 فك   التنمي  املست ام .

  اخل  جيدد   الضددغ ط    كدد   مدد   ابلدد غ   الددزم   عددر  وامل وندد   م ا ي تسددابال  تتصدد   املسددت ام   ف ملمتسسدد   االسددتدامة:  ماصددية
 .2استم ا ي  التنمي    ائم  ضم ا   ت اجهه   إذ حت ول الي
 

 
1- Robert G. Eccles, Ioannis Ioannou and George Serafeim, The Impact of a Culture of Corporate Sustainability 

on Corporate Behavior and Performance, Working paper 12-035, Harvard Business School, 14 NOV 2011, 

https://hbswk.hbs.edu/item/ , le: 10/10/2019. 
2- Chelsea Hicks et l’équipe du REDD, 5 caractéristiques des enterprises qui créent un retour sur 

investissement durable, Réseau entreprise et développement durable, ESG UQAM, 18 September  2012,  

https://redd.nbs.net/articles, le: 10/10/2019.  

https://hbswk.hbs.edu/item/the-impact-of-corporate-sustainability-on-organizational-process-and-performance
https://redd.nbs.net/articles
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  أنشددط   تشدد  ا يف  ممتسسدد   أادد   مبعددح  فيدده:  تعمدد   الددذي  واجملتمددع  البيئددة   لدد   الدديت ختلددف اقدد  ضددرر  كددن   املؤسسددة
  االعت دد   االنشددغ ال   بعددن  األخدد    مدد    اإلنتدد ج  وأنشددط   ملنتجدد  وا  العمليدد    مجيدد    م اك دد   تضددم   حددىت  لل يئدد   ملئمدد 
املمتسسد   وبصديغ  أخد   هد  ممتسسد  تلديب احتي جد   اجليد      يد   واستم ا  األ ابح  حتقي   عل   ذلك يمتث  أا   وا  ال يئي 

 احل    وا أا يقل  ذلك م  حظ ظ األجي ل الق  م  لتل ي  احتي ج   .
  االقتصدد     األثدد   االعت دد    بعددن  هدد  الددي أتخدد    املسددت ام   ف ملمتسسدد   واالجتمددا ي:  يئدد يبمرا ددا  األثددر االقتصددادي، ال

  م دد     األس سددي  م  اج  املعدد يري  ،اسددتيف خددلل    وذلددك مدد   نشدد ط      مدد   أ  نشدد    مزاولدد   عندد    واالجتمدد ع   ال يئدد 
  السدددل    تلددك  بدد ل  ابل يئدد    مضدد    غددري  خدد م    اتمددن  أو  سددل    تتخدد ه   وإنتدد ج  الددي  القدد ا ا   كدد   يف  املسددت ام   التنميدد 

املختلفد  وأا    أنشدطته   مم  سد   عن    ال يئي   امل      مب اع    مست ا   ح   عل   املمتسس  تلتز  مست ام   وأا  الغري واخل م  
  التقلي ي . املمتسس   م  است ام  أكث  تك ا 

 الفرع الثالث: أركان أو ركائز المؤسسة المستدامة

  األ ا،  بت قيددددد   فقدددددط  تكتفددددد   ال  الددددي  املمتسسددددد   ابعت   هددددد   املسدددددت ام    سسددددمت امل  تعددددد  ي   لتلددددد   مددددد   انطلقدددد 
عليهد     تقد    الدي  األ كد ا   أهد   تقد     ككد   ومند   االجتمد ع   واأل ا،  ال يئد   األ ا،  مد   بكد   ت عيم   جيل ب  االقتص   
يف النقد      إليهد   التط ق  كك   ليوا   الش م  واأل ا،  التنمي  املست ام   أببع    وثيق   ا ت  ط   ت ت ط املست ام   والي املمتسس 
  1الت لي 

  2م  يل  خلل م  وذلك االقتصادي  للبعد  املستدامة  املؤسسة حت يق   :3-1
للممتسسدد     األخلقدد   الت جدد   ت ددي  علدد   احلددث  ضدد و    خددلل  مدد   ذلددك  ويت قدد   الفع لدد   اإل ا    ق اعدد    وتطدد ي   تنميدد   -

 والص  ق .  احلقيقي  امل لي   غري املعل م    رداصإوامل  ش  م  لتل  املستثم ي  فيه    واالتص ل
  خدددلل  مددد   ذلدددك  ويت قددد   العمدددل،  خ مددد   أولددد اي   ضدددم   اجلددد     وجعددد   ابملمتسسددد   اخل صددد   املخددد ط   إ ا    حتسدددن  -

 وض و   الت ك  يف اجل   . العمل،  م   العلق   حتسن
  وتطدد ي   املنتجدد    سددلم   ي  عتددو   تشددجي    ضدد و    خددلل  مدد   ذلددك  ويت قدد   مسددمتول   إنتدد ج  وسدد ئط  تصددمي   تشددجي    -

  اسددتهلا  يف  الددت ك   اقدد   ابإلضدد ف  أيضدد  إىل ضدد و    وأحسدد  ونسددتهلك  أكثدد   ننددت   كيدد   مبعددح  االقتصدد  ي   الفع ليدد 
  خدددلل  مددد   املسدددت ام   التنميددد   اددد   يف  املمتسسددد   ابملنتجددد   والتجهيدددزا  ع ليددد  اجلددد     واخنددد ا   والتم يددد   األوليددد   املددد ا 

 املست امن. ال  ط  م   واملق ولن امل   ي 

 
1- Sophie Liger-Tessier et autres, Entreprises et développement durable: Suivez le guide!, MEDEF – 

Vademecum, Paris, 2006, PP 11-68, http://www.reportingrse.org/force_document.php?fichier=document_211.pdf, 

le: 09/05/2018.    
2- Ibid., PP 11-68.  

http://www.reportingrse.org/force_document.php?fichier=document_211.pdf&fichier_old=Vademecum_MEDEF_2007.pdf
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  ال يئد   للبتكد    املمتسسد   خدلل اسدتخ ا   مد   ذلدك  واالسدتثم   ويت قد  للبتك   ك اف    املست ام  التنمي  استخ ا  -
  االسدتثم    املمتسسد   جد ب  وإبد اع    أفك    حلم ي   الصن عي   امللكي   منتج    استغلل  ج ي     أس اق فت  اج  م 

  لي  جله   األع اا االقتص  ين يف ت ل التنمي  املست ام .امل  وامل افق  اجتم عي  املسمتول
  االقتصد     ال عد    بت قيد   فقدط  تكتفد   ال  املسدت ام   املمتسسد   إا   للبعد االجتما ي: املستدامة املؤسسة حت يق  :3-2

  االجتمدد ع    عدد  لا  حتقيدد   يف  اجلدد     املسدد     إىل  املمتسسدد   هدد    تسددع   بدد   التقلي يدد   التنميدد   ظدد   يف  بدد   معمدد ل  كدد ا   كمدد 
  1وذلك م  خللأيض  

  للحتي جدددد     و    وتقيددددي   إ ا  دددد   ط يدددد   عدددد   والكفدددد ،ا   املهدددد  ا   وتطدددد ي   لتنميدددد   امل اتيدددد   الظدددد و   وتدددد فري  خلدددد   -
 التك ي  اخل   ابلعم ل وامل ظفن ومك ف   السل ا اإلب اع .

  االعت د    بعدن  األخد    مد    واملد ظفن   لمدعال  مك فد    خدلل  مد   ذلدك  ويدت   املمتسسد   يف االجتم ع  التم سك تشجي   -
  اخل صدد الع ئليدد     والقيدد    الظدد و   االعت دد    بعددن  األخدد    ضدد و  املمتسسدد      نتدد ئ   يفه   وإشدد اك  ذدد   اخلدد    الفدد     األ ا،

  تنظددي    إعدد    أو  هيكلدد    إعدد    حدد ال   يف  وأيضدد   ال احدد   وفدد ا   العمدد   أوقدد    وتنظددي    ج ولددابلعمدد ل واملدد ظفن يف  
  حلقدد لا  املتعدد    والعمدد   الف يدد   عمدد   أو  اجلمدد ع   العمدد   وتشددجي    واملدد ظفن  العمدد ل  م افقدد   تشددجي    مدد   بدد    ال  املمتسسدد 

 والتخصص    م  حتسن الص   والسلم  والنظ ف   اخ  املمتسس .
   العمد ل  بدن  واإلنصد    واملسد وا   الع الد   تشدجي    خدلل  مد   وذلدك  املمتسسد   يف واالجتمد ع  الثقد يف التن ع تشجي   -

   املعددد قن  األفددد ا   ت ظيددد   وتشدددجي    تعزيدددز  علددد   العمددد عزيدددز املمتسسددد  لعددد   التمييدددز والتنددد ع الثقددد يف   وت  تشدددجي    و  ضددد  
 جلي  اجل ي .ا م   ج ي     م ،ب  املمتسس   حق   وض و    الس  يف الك    العم ل  ت ظي   وتعزيز تشجي  

   املمتسسدد    اخد   سدمتولي   مب  املد ظفنو   مد لالع  مد  خدلل حتسديس  وذلدك  االجتمد ع   واحلد ا   املهنيد   العلقد    إثد ا،  -
تنمي  وحتسيس ق اع  احل كم  الفع ل   حتسن إ ا   املع ف  وتشجي  وتعزيز اإلصغ ، واالستم ع بعن ي  للعمد ل واملد ظفن  

 أو ممثليه .
 .   س ل املمتسوأعم  نش ط   مبختل   الن ئين السك ا   إعل   ط ي  ع   واحل ا   االستم ع وتعزيز تشجي   -
  املنظمددد   الغدددري حك ميددد   مشددد  ك   مددد    العلقددد    وتطددد ي   تنميددد   خدددلل  مددد   احملليددد   اجلم عددد    مددد    ابملشددد  ك   العمددد   -

  يف  ق ن نيدد   كيدد     ابعت   هد   املمتسسدد    وأسدس  ق اعدد    وتطد ي   الع  لدد   التجدد      عد    املصددغ   القد    بدد ام   يف  املمتسسد 
 .ذا    ح  

 
1 - Sophie Liger-Tessier et Autres, Entreprises et développement durable: Suivez le guide!, Op.cit, 

http://www.reportingrse.org/force_document.php?fichier=document_211.pdf, le: 09/05/2018.     

http://www.reportingrse.org/force_document.php?fichier=document_211.pdf&fichier_old=Vademecum_MEDEF_2007.pdf
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االسدت ام  أصد     دت     حد   ت جد ال  ظد   ويف  اليد    املسدت ام   املمتسسد   يئي:الب  للبعد  املستدامة  املؤسسة  حت يق  :3-3
  مد   ومح يتهد  التلد ث  مد   الط يعيد   ال يئد   علد   احمل فظد   خدلل  مد   وذلدكحتقي  ال ع  ال يئ      يف   ، ال ن ابملس    ك لك

سدددددد    يف حتقيدددددد  ال عدددددد   ملاو  اا  واملخلفدددددد  ...اخل. وال تكتفدددددد  فقددددددط بت قيدددددد  ال عدددددد  االقتصدددددد     والغدددددد  االن عدددددد اث 
  1ويت  ذلك م  خلل م  يل االجتم ع    

 .لل يئ   الص يق   املنتج   تصمي  خلل م  حي     و   ا ي  يف واملنتج   للنف اي  السليم   اإل ا   عل  الت كي   -
  يف  ثم  سدددتالا  خدددلل  مددد   ممتسسددد   بنشددد ط    الصدددل   ذا   (GES)  ال فيئددد   الغددد اا   ان عددد اث   مددد   احلددد    أو  التقليددد   -

  ال فيئددد   الغددد اا   ان عددد اث   مددد   التخفدددي    (quotas)  احلصددد   نظددد    علددد   يعتمددد    اجملتمددد    كددد ا   إذا  امل ونددد   ميك نيزمددد  
  وتدد فري  تسددهي و   اجلمدد ع   النقدد   نظدد    وتشددجي     ظفناملدد  تنقدد   مهمدد    مدد   التخفددي    املدد ظفن  تددنقل   عدد   الن جتدد 
  .  ي   فال للسي  ا  ك  ي امل ظفن    ق لتن  أخ   وس ئ 

   ممكد   قد    أبكدر  ال ضد ئ    ونقد   شد    تعظدي   خلل  م   ال ض ئ    نق  ع  الن جت  ال فيئ  الغ اا  ان ع اث  ختفي  -
   عل  وس ئ  النق .واحمل فظ  والصي ن  أبكث  فع لي  الر   النق  وس ئ  استخ ا 

  األكثد   املعد ا   يف  واالسدتثم        جدتامل  الط قد    علد   االعتمد    اختيد    خدلل مد  للممتسسد  الط قد  ميزانيد  حتسن -
   الغ اا  ال فيئ  الن جت  ع  نش ط   املمتسس .ان ع اث  وتقيي   كف ، 

  علدددد   املسددددتهلكن  وحتسدددديس  ركددددن  خددددلل  مدددد   املصددددل    أبصدددد  ب  اخل صدددد   اجل يدددد    املم  سدددد    وتعزيددددز  تشددددجي    -
  خدلل  مد   واالبتكد    ال  دث  فد    وتعزيدز  ي  جشدوت  العمدل،  مد    االيك ل جيد  املم  سد   ت قي  وضم ا  ال يئي  املسمتولي 
 املختلف .  العم مي   األس اق

 االقتصادية  للمؤسسة رابح رهانستدامة  : االلثالمطلب الثا

  املط وحد   اخليد  ا  بدن مد  خيد   يعتدر ال االقتصد  ي  الصدع اب  ظد  يف  االسدت ام  انتهد ج أا  الكثدري يعتقد  
  املمتسسد   كدن   طد   مد  انته ج  اختي   أا  إال  عليه  مف و  غري فه  ذلك م  وأبع   االقتص  ي   املمتسس   أم  
  إا انتهدددد ج  كن هددد .  قددد    الدددي  الفددد    مددد   االسدددتف     املمتسسددد   صددد حل  يسدددتطي    أا   شددد يط   االمتيددد اا   مددد   مجلددد   هلددد 

  أيضد  ويعتدر    الط يلد  املد إسد اتيجيته   حت يد   معد    هلد  تسدم  الدي ال س ئ  أح   للممتسس  ابلنس   يعتر  االست ام 
  علد  التم قد  االسد اتيج  عن صد  أحد    بد لك وهد  تن فسديته  و سد  غريهد  عد  التميدز هلد   قد  الدي ال سد ئ   أحد  

  2فيم  يل تتمث   مزااي املمتسس  املست ام  ف وعلي   .والقصري املت سط األج 

 
1 - Sophie Liger-Tessier et Autres, Entreprises et développement durable: Suivez le guide!, Op.cit, 

http://www.reportingrse.org/force_document.php?fichier=document_211.pdf, le: 09/05/2018.     
2- Le développement durable, un atout pour votre entreprise, sequovia, 2010, http://www.sequovia.com/le-

developpement-durable-un-atout-pour-votre-entreprise.php, le : 21/01/2017. 

http://www.reportingrse.org/force_document.php?fichier=document_211.pdf&fichier_old=Vademecum_MEDEF_2007.pdf
http://www.sequovia.com/le-developpement-durable-un-atout-pour-votre-entreprise.php
http://www.sequovia.com/le-developpement-durable-un-atout-pour-votre-entreprise.php
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  هلد  يسدم  املمتسسد  سدري للي سدوأ طد ق يف  االسدت ام  إ مد ج ا إ  :األداء حت يددق   ناصددر مددن  االسددتدامة  نصددر  -
  بت قيد   تسدم  اجي بيد  آاث  علد  احلصد ل أيض   الزم  م و  م   هل  ويسم    الت سن املستم  عملي  وانته ج ابالخن ا 

 .االجتم ع  ابل ع   االهتم   م   اإلنت جي  حتسن يف التف يط  وا  الزابئ  لك  متطل    واالستج ب  وتل ي 

 والط يلد  الشد مل  اإل ا   علد   االسدت ام  تعتمد   :االسددتدامة اتتهدداج يف املسددتمر نيسدد التح مبدددا  لدد  اال تمدداد  -
 أنشدط  أتثدري بقيد س تسدم  الدي ال يد    مت بعد مد  خدلل    الت سدن املسدتم  م د أ علد  ت تكدز األخدري  وهد   األجد 

 واملد   ي  العمد ل بدن ي نسدتلوا اجلمد ع  العمد   ابإلضد ف  إىل  املن فسد  املمتسسد   بيد    مد  تهد   مق  نو   املمتسسد 
 الت سين   وت قي  م اجع و   والزابئ  وامل   ي  العم ل اجت   الشف في  اعتم  و   املش ك ( املصل   م  أ )اعتم   والزابئ 
 . املنتظ  

 مشد وع وجد   بد وا  اإل ا   يف كق عد   املسدتم  الت سدن علد  تعتمد   أا  ككد  ال  :املؤسسددة مددوارد مجيددع تثمددني  -
 تثمينهد  علد  القد    ال حيد   هد  يكد ا  حبيدث املد ا   لكد  واجلد م   املمتسسد  اجلهد   امل جد     اخد  يد  جلم م حد  

 العمد ل كد   غ د   تشد    أا  شد ا  مد  الدي األهد ا   د  وا أا  املمتسسد   علد  مسدري  وعليد  قيمد . وإعط ئهد 
 تثمدن االبتكد    تشدجي   مل د     ا حو    تشدجي   املت اصد   التكد ي  وتنميد  بتطد ي  ويكد ا ذلدك   و غ د   املمتسسد 
 املمتشد ا  االقتصد  ي  عد  بعيد ا األ ا، حتسدن علد  تسد ع   أا  شد ا  مد  األمد   هد   لآلخد ي . كد  وحت يد  اخلدرا 

 فقط.

 االهتمد   إىل شدكله  كد ا  مهمد  املمتسسد   بعد  تسدع : املؤسسددة ب دداء ضددمان  وامدد  مددن   امدد االسددتدامة    -
 ابحمل ولد  ذلدك ويكد ا  متقلدل جد   وحمديط بيئد  ظد  يف بق ئهد  ج هد   ضدم ا  حتد ول  م ندع وذلدك  االسدت ام  وتط يد 

 الد اع التم يد  علد  االعتمد   أو اللدزو  عد  الف ئقد  االسدت ان  إىل وعد   اللجد ، امللكيد  أصد  ب بدنفس ابالحتفد ظ
 بق ،هد  هلد  حتقد  أا  شد ا   مد يوال ذ  االهتم   عل  املمتسس  جيل الي الع ام  بن م ف   لست ام ل سي س  بتط ي 
 اجملتمد   وتطلعد    غ    وتل ي  االقتص    األ ا، بن الت في و   الط يع  وللم ا   الط ق  استهلا يف االقتص    :م  يل 
 .واالجتم ع  ال يئ  واأل ا،

 مد  عليهد  االعتمد    سدسللممت  ككد  الدي عمليد  ط يقد  هد  ال يئيد  الفع ليد : البيئيددة الفعاليددة بواسلة اجليد اإلتتاج  -
 تكد ا  أا  املمتسسد  تشدج   التسديري يف ط يقد  هد  ال يئيد   لفع ليد ف   ال يئ  م  و ه  ت ل يف أه افه  وحتقي  وض   أج 
 مب ا   أكث  تنت  أبا  يك ا  ال يئي  الفع لي  تشج   إا و   ال يئ  عل  املست   مسمتولي  وأكث  ابتك  ا وأكث  تن فسي  أكث 
 وكد لك وإنت جد  املنتد ج تصدمي  يف ال  ايد  مند   الفضدل  اسدتعم ل يسدم  معد    عنصد  ج مد  م ذلدك ويكد ا  أقد 

 إاد  أيضد  فقدط والقد انن التش يع   ابح ا  يك ا  ال ال يئي  الفع لي  التل ث  وإا حتقي  وبتف    امل ا   ت  ي  بتف   
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 ومد  امل ليد  الن حيد  مد  اجي بيد    قد  أا  شد ن  مد  ج  تداإلن طد ق وامل  و  امل  . فت سدن ال يئ  بن األ ا، ت بط أ ا 
 .1الن حي  ال يئي 

  ذلدك ال يئيد  ويكد ا  تك ليفهد  يف تدت ك  الدي هد  ال يئيد  الفع ليد  تط د  الدي املمتسسد  إا  التكدداليف: يف الددتحك   -
  ممد   الط قد  يف ابالقتصد    أيضد وتكد ا  اإلنت جيد  العمليد  أثند ، تنج  ق   الي اخلس ئ  للمع ا  وبت لي  اجلي   ابلصي ن 
  عددد   الن مجددد   املصددد  ي   م اجعددد   خدددلل  مددد   تكددد ا   املخددد ط   يف  اجليددد    اإل ا      وإا مددد  االسدددتهلا  التقليددد   إىل  يدددمت  
  للتنميدددد   منهجيدددد   يف  تنخدددد    الددددي  ال يئدددد   ف ملمتسسدددد   اجل نددددل   تتعدددد    يف التكدددد لي   الددددت ك   إا   .املخدددد ط    عدددد  التدددد من

  عمليد   علد  ابالعتمد   العمد  حد ا ث مب   بد  ذلدك ويكد ا  االجتم عيد  يف التكد لي  ك  تممك اد  أا تد املسدت ام  
 .املستم  الت سن

 تتص   أبا  مط ل   واملمتسس  مستم  تط   يف امل ين اجملتم   تطلع   إا   :االتدماج  ناصر من  االستدامة  نصر  -
 واالجتم عيد  االقتصد  ي  الن حيد  مد  ل ئ  سدم تصد ف   تتصد   أا  اجملتمد  وعليد  فيجدل هد ا يف فد عل جدز،ا بصدفته 
 ف ملمتسسد   االجتمد ع  وضدعه  وحتسدن مسعتهد  بتد عي  تقد   بد لك وهد  ذا  املصدل  . األطد ا  كد  اجتد   وال يئيد 
 واسدع  )املعد يري( ال يد    مد  تم عد  أس س عل  ولك  التقلي ي  امل لي  املع يري فقط عل  أس س تقي  ال الشك  ذ ا
 .وغريه  منه  خ ص  احمللي  االجتم عي  احلي   يف واملس    العم  من صل يف خل  ه  املس   وأ  اجمل ل
 االجتم عيد  مسدمتولي    تت مد  أا  عليهد    دت  للممتسسد  االجتمد ع  الد و  ا إ  :االجتمددا ي الددد   وتد ي  ت وية  -

 الف علن  ك   بن  وطي   علق   تعق    أا   جيل   سساملمت  فإا   املتزاي    ونتيج  للطلل   االجتم عي   احلي   يف واملس   
 يف  ين ميك   و  وبلعل املعيش  مست   بت سن مط ل   فه  االقتص  ي   التنمي  إىل مس  ته  يف ابإلض ف   احمللين
 .2االجتم ع   للن م ج مك ا  ب لك فه  املهي واالن م ج ابلتك ي  ذلك اجملتمع  ويك ا  احلي  
  لعمليد    تعطد   ال  أاد    املمتسسد    علد   يلحد   مد  أهد  إا  :يف  ملية االتصددال املصلحة تذا ااألطراإ راف  -

 علد  تتعد    أا   ككنهد   ال  بد لك  فهد    اجملد ل  هد ا  يف  مد  ج ن هد   التقصدري  مد   ند ع  فهند ا   الكد يف  االهتمد    االتص ل
 علد   فزهد   أا  جيدل متسسد  امل مسدت   علد   االسدت ام  إا مم  سد فد  للممتسسد . الغدري بد  خي  ال   االهتم    م  

 ذدمتال،  املقصد   إا   و 3العمليد  هد   يف املصدل   ذا  األطد ا  مط ل د  علد  إشد اا بد لك فهد   واإلعدل   الت د و 
  وهد    م  شد  غدري أو م  شد  بشدك  كد ا  سد ا، مصدل   ابملمتسسد  واجلهد   الدي ت بطهد  األشدخ   كد   هد  األطد ا 
  املمتسسد   مد   ينتظد وا   األط ا   همتال،  للممتسس . إا   واجمل و ي   وال ن ا  املستهلكنو   والنق اب وامل   ي  والزابئ  العم ل

 
 .178     2015  أف ي   03  الع    ي مل  س ا  ج مع     ف   اجملل  اجلزائ ي  للقتص   وامل لي االستدامة  ل  مستون املؤسسة رهان ال حتديب اي او  حمم      -1
  ات يدددخ االطدددلع   http://www.bidayaat.com/ar   م جددد  سددد ب    اللريدددق حندددو مسدددت ب  افمددد  يبدددددا مدددن املدرسدددةالشددديخ حممددد  بددد   اشددد  آل مكتددد        -2

19/11/2016. 
 .178  م ج  س ب      ؤسسة رهان ال حتدياملتون  االستدامة  ل  مسب اي او  حمم      -3

http://www.bidayaat.com/ar
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 تسدتفي  مد   أا   للممتسسد   ككد   وبد لك  املعل مد    علد   عند ،   وا   ابحلصد ل  ذلدك  االتص ل ويك ا   يف  ج ي    أسل ب
 .واح   آا  يف والثق  الش اك  ب لك فت ق  مصل ته  خي   نش طه  أا  للجمي   حبيث تعل  ذلك
  االهتم مد   ال يئيد  م اعد   الق  ضد  منهد  خ صد  امل ليد  اهليئد   حتد ول  املؤسسددات: ت يددي  االسددتدامة يف ا ددا مر  -

  للت كد   م  احمل س   املستم   امل لي  املعطي   حتلي  إىل إض ف  وه ا معه  تتع م   الي للممتسس   ابلنس   واالجتم عي 
  ال يئيددددد   ت اعددددد  االهتم مددددد    ال  الدددددي  املمتسسددددد    تع قدددددل  يددددد م ل  ممتسسددددد    هنددددد ا  بددددد    للممتسسددددد   امل ليددددد    الصددددد    مددددد

  املمتسسد   بعد  كمد  أصد     ذلدك احد ا  إىل تسدع  الدي املمتسسد   م ليد  يشدج    مد  أيضد  وهند ا واالجتم عيد 
  النزاه . يسم  بصن  ي  م  وظه    الست ام اب ت    الي للممتسس    م لي  ح افز رن  امل لي 

   االقتصادية  على مستوى المؤسسة  ستدامةألساسية لوظيفة االا ما: المهرابعالمطلب ال

 يف االقتص  ي   عل  مست   املمتسس   االست ام تتمث  امله   ال ئيسي  ل ظيف   
 علد  وظيفد  االسدت ام  أتثدريا  مد  أهد  لعد   ا=ددوار مددع األطددراا ذات املصددلحة وحتديددد رهدداانت املؤسسددة: -01

  1ه  املصل   ابملمتسس  أص  ب
 د  م  حت ي ه   واملش  ك  بينه   التض م  م     املصل   بتل ي  احتي ج    وإ خ ل  أص  ب  ائ    سي  ت    -
 املصل  د   أص  ب  لتل  مص ع  الت ااا بن  إجي   عل   تن  والي االجتم عي   الع ال و  اإلنص      م  ت ي -
  دنهيبحت ي  القض اي وتطلع   األط ا  ذا  املصل   م  إق م  ش ك     -
 إنش ، ش ك   وأ وا  لل  ا  م  األط ا  ذا  املصل  د -
   دتشجي  وتنظي  احل ا  م  خلل إنش ، ش ك   وأ وا  لل  ا  م  األط ا  ذا  املصل   -
االنفتدددد ح واملسدددد    الفع لدددد  يف احلدددد ا  النزيدددد  مدددد  كدددد  األطدددد ا  ذا  املصددددل   مدددد  خددددلل االعتمدددد   علدددد  التدددد قي     -

 .  ي ف االجتم ع  والشف
وظ ئفهدد        تنظيمهدد   ختطيطهدد  وحددىت سددل ا املمتسسددتغيددري  تسددم  وظيفدد  االسددت ام  ب  املؤسسددية:  املواطنددة  حت يددق  -02

  ل جد  /املد خل   مند ذج  أخد    فعلد  سد ي  املثد ل إذا   2وه ا م  أج  جعله  ممتسس   خض ا، ب ظد ئ  مسدت ام 
  تزويدد    شدد و   فدديه   ت اعدد   مدد   ي   مدد    علقدد   ت  يدد    طبدد  يف    وظيفدد  االسددت ام  تسدد ع  املمتسسدد    أا   جندد    ابل تيددل
  جئن   وإذا ابلكف ،    تتمت    ط ق ي  م ا   عل  احلص ل عل  حت   كم  املن    م  التل ث لتت    النظيف  ابمل ا  املمتسس 

 
1- Gérard CHARREAUX, Vers une théorie de gouvernance d’entreprise, l’Université de Bourgogne, France, 

1996, PP 10-18.  
 زاد جّممددع  لدد  ميداتيددة االقتصددادية )دراسددة ملؤسسددةا يف مةاملسددتدا التنميددة ابعدداد تفعيدد  يف املصلحة اصحاب مع العالقة إدار  دوراح       مل   إمس عي  محز   -2

 والع الدد  املسددت ام  التنميدد   هدد    ظدد  يف االقتصدد  ي  املمتسسدد  سددل ا حدد ل الدد و  العلمدد    امللتقدد (Groupe ZedPharmeب سددنلينة    األدويددة لصددنا ة فددارل
 .  320   2012 ن فمر   20/21  ح و قل    ج مع  ق ص   م اباالجتم عي 



 

 
 

 

 المستدامة  المؤسسات االقتصادية لتعزيز كمدخل االستدامة تحقيق نحو التوجه .………….........الفصل األول
 

58 

إىل   امله   "م   كتقني   والعملي    الط ق خي  فيم  واإلب اع األنظ  اإلنت ج أمن   تستعم  جن ه  اإلنت جي  العملي  إىل
أمند     تغيدري  إىل  ابإلضد ف  لعم هلد    والتكد ي  التمكدن عمليد   وتط يد  لل يئد  الصد ي  التصدمي  املهد " وتقنيد  

 التد قي  عمليد    بتغيدري اليد   االقتصد  ي   املمتسسد   تق   كم  األخض  التس ي  واألخ  مب     التس يقي  املم  س  
"بيد    مبسدم  عليهد   يشد   نظيفد  منتجد    اليد   املمتسسد   تقد   هد   وبد لك .،ااخلضد   احمل سد   إطد   ضدم  واحمل سد  

BIO"1  . 
  عددد    تع يددد  وصدددي غ  إسددد اتيجي تسدددم  وظيفددد  االسدددت ام  م  :إ ددداد  تعريدددف وصدددياغة إسدددلاتيجية املؤسسدددة -03

  ه  ووظ ئفهددد  حلصدددموبيئيددد ( يف كددد     املمتسسددد  حبيدددث تشدددم  كددد  مددد  األبعددد   الثلثددد  للسدددت ام  )اقتصددد  ي   اجتم عيددد 
  مبدد   واخلدد م  ...اخل( ويف كد  العمليدد   أيضد  علدد  املسدت   الكلدد   وأقسد مه  )التسدد ي   املشد اي   تصددمي  املنتجد  

  سدددت ام  مددد  خدددلل التشددد و  مددد  لتلددد تطددد ي  وتنميددد  ممتشددد ا  اال  ابإلضددد ف  أيضددد  تسدددم  بيتم شددد  مددد  االسدددت ام 
  قتصدد     اخدد  وبددن لتلدد  القط عدد   ا، ال يئدد   االجتمدد ع  واالاأل  األطدد ا  ذا  املصددل   مدد  أجدد  املق  ندد  بددن

 .2االقتص  ي 
  3وذلك م  خلللتلبية التللعات وال ما ،   االستدامةحتديد سياسة   -04
 القي   خبلص  لل  ا  م  األط ا  ذا  املصل  . -
 ه ا القط ع.يف   حت ي  سل ا الف علنلل  ا  م  مسري  وأعض ، املمتسس  و  القي   خبلص  -
 تشخي  ال ضعي  احل لي  للممتسس  )الع ام  ال اخلي  واخل  جي (  م  التمييز م  بن التشخي  احلقيق  والنظ  . -
 حت ي  اإلج ا،ا  التص ي ي  الي تسم  بع   إظه   م اط  الضع . -
 التع   عل  ت ال  التميز واغتن مه  )لتك  متميزا يف بع  اجل انل(.   -

ملمتسسد   حيدث يتطلدل  ابت ن هد   امل حلد  تقسدي  االلتزامد   مد  بدن امل اقد  والكيد     :  االستدامةياسة  ر سشت  -05
 4ذلك وض  مش وع  وال كيز عل  امل ي اي  األخ   للممتسس   وتتمث  أه  م اح  ه   اخلط   يف 

املمتسسد   تقد   ق ئمد  اإلسده م      ي ظدنحت ي  سي س  مق  ن  ابل ح ا  التنظيمي   وح ا  األعمد ل  ال لد   ت عد  لت -
 للممتسس . االست ام املمكن  لسي س   

 
 .  130-109   2006الق ه      الع يب  الفك   ا    1   والتكنولوجية البيئية دار اإل تظال احلج    حمم  صلح  -1

2- Karen Delchet, La prise en compte du déeveloppement durable par les enterprises, entre stratégies et 

normalisation, Etude de la mise en oeuvre des recommandations du guide Afnor SD 21000, au sein d'un échantillon 

de PME francaises, THESE Pour obtenir le grade de Docteur, Sciences de l’environnement, Ecole Nationale 

Supérieure des Mines de Saint-Etienne, Université Jean Monnet - Saint-Etienne, 2006, P 33. 
3 - Florence Emanuelli, Eva Pulcinelli, Johan Péan, 2éme Baromètre de la fonction développement durable des 

entreprises de SBF 120, l’IAE Gustave Eiffel, Université Paris 12, France, 2010, PP 13-14. 
4 -Jean Pierre TARDIEU et Autres, Organiser la Contribution de l’Entreprise au Développement Durable, 

Association Française des Entreprises pour l'Environnement, France, 2005, P 13. 
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 التع   عل  ش ك  امل اسلن  اخ  الكي    ووح ا  األعم ل. وا  اللام  للست ام  و حت ي  امل ا   واأل -
أهددد افه  الف  يددد   و    لدددتع يددد  الفددد علن ومددد   اإلسددده م   احملتمشددد  واإل مددد ج احل ليددد  واملسدددتق لي  و تعيدددن مسدددت   الن  -

 واجلم عي .
تعيددن ندد ع تنشدديط الشدد ك    اا الشدد ك  علدد  السددريو   واأل وا    تدد  يل أعدد  العقدد اب  )إجي بيدد  أو سددل ي ( و حت يدد     -

 )تك ا  اللق ،ا   الت   ل ح ل م اضي ...اخل(.
االسدت ام  يد ج  يف األخدري    فد يظ إا الطلدل املتزايد  اللتدزا  املمتسسد   بت دي و   االسددتدامة سدد ور وت يددي   مراقبة  -06

بضد و   فد   الشدف في  كمتطل دد   للت د ل لتط يد  هد   األخددري  الدي ت لد  االحتي جد   املتزايدد   حد ل املتغدريا  ال يئيدد   
تقسددي   يدد  ممتشدد ا  ال صدد  وتقدد   التقدد  ي د  حت     1واالجتم عيدد . وتتمثدد  أهدد ا  ال ق بدد  والتقيددي  اخل صدد  ابالسددت ام  يف

 يددد    مددد  خدددلل الشددد ك   وت طيددد ه   قيددد س األ ا،  مجددد  الد  اختيددد   أ ا  لل صددد  وتقددد   التقددد  ي  د  ك  شددد قيددد  الوت
نشددد  النتددد ئ  وإظهددد   األ ا، لألطددد ا  ذا   االسدددت ام  مددد   إعددد ا  تق يددد   وتعددد ي  األهددد ا د التشدددجي  واملع ق ددد  وأخدددريا  

 املصل  .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1- Mireille Chroleu Assouline, Les stratégies de développement durable des enterprises, CNDP, Paris, 2006, PP 

32-39. 
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 في المؤسسة االقتصادية امةداالستتجسيد مرتكزات : الثالمبحث الث 
  التسديريي   اهتم مد  ا ضدم  االسدت ام  إ مد ج علد  وإجي بيد  ك دريا إق د ال تعد   االقتصد  ي  املمتسسد   بد أ 

   ج يد   مفد هي  االسدت ام  مفهد   ظهد     افد  لقد    و وبتط يقد  بد  معنيد  وأصد     املفهد   ذد ا   دت  أصد    حيدث
  املسدمتولي   الشد ك   ح كمد  أ هد  ولعد  االقتصد    ال اقد   عد  عزلد   ككد وال جتن د  ككد  ال  واقعد حبيدث أصد     

  أصدددد   مدددد  املفدددد هي   وبدددد لك    وغريهدددد   االلتددددزا  أبخلقيدددد   األعمدددد ل  أصدددد  ب املصدددد عللممتسسدددد       االجتم عيدددد 
ند  وضد   ي أتا  املنطلد   هد ا  ومد .  االقتصد  ي   املمتسسد   أم   مط وح   ج ي    حت اي   مف هي  م   افقه االست ام  وم   

ه ا امل  ث ال   سنتن ول في  أه  امل تكزا  ال ئيسي  لتجسدي  االسدت ام  يف املمتسسد  االقتصد  ي  واملتمثلد  يف كد  مد   
املسددمتولي  االجتم عيدد  للممتسسدد    االلتددزا  أبخلقيدد   األعمدد ل يف املمتسسدد   ح كمدد  الشدد ك   يف املمتسسدد   وأخددريا  

  .املصل   ذا  األط ا  م   احل ا 
 للمؤسسات االجتماعية ب األول: المسؤوليةمطللا

 التدزا  ضد و   إىل ي ع  ال أمس لي  اجملتمع   يف وخ ص  ق   اجت   ظه  امل ض  الق ا  م  اخلمسين   أوائ  يف
 ألنشدط  االقتصد  ي  الكفد ،  حتقيد   عد   فقدط  لديس  مسدئ ل  اإل ا   ف صد    فيد  تعمد   الد   جتد   اجملتمد   املمتسسد 
 امل ت د  االجتم عيد  املشد ك  اجتد   املمتسسد  تمت يد  أا  جيدل عمد  أيض  ولك  ال حبي   ب اسط  ممتش  ه عن امعر  املمتسس 

 مسدمتوليته  ج ندل إىل االجتم عيد  ابملسدمتولي  التسدلي  إىل مضدط   أصد    أا اإل ا   مبعدح األنشدط   تلدك أ ا، عد 
 .1االقتص  ي 

   ؤسسة مالفرع األول: مفهوم المسؤولية االجتماعية لل

 يكتسدل وقد ط   حمد   بشدك  للممتسسد  االجتم عيد  املسدمتولي  ملفهد   تع يد  حت يد   يدت  م الد اه  وقتند  حدىت
 ط يعتهد  مد  وانتشد  ه  وق  هلد    دق   تسدتم   املسدمتولي  هد   تدزال ال حيدث  وليد   أو وطنيد  ق ن نيد  إلدزا  قد   مب ج د 

 ومد  وأشدك ل   املمتسسد  نشد   ونطد ق السد ق ط يعد  حبسدل والفع ليد   امل د   ا  صد   تعد     هند  ومد  الط عيد  
 كتد ب يف ي يد ( تشد  )واند   اجملد ل هد ا يف ال د حثن أحد   أشد     وقد  2وبشد ي  م ليد   قد    مد  ممتسسد  كد  بد  تتمتد  
 املسمتولي  ح ل حب ث مش وع حصيل  ك ا  ال   "اجلنسي   املتع    مسمتولي   الش ك   – التن فسي  الق    "بعن اا 

 اجلن بيد  وكد  اي اليد ابا  يف اجلنسدي   متعد    شد ك  30 مد  أكثد  مد  املئد  خللد  مد  اا  للشد ك   عيد  جتماال
 الدي الت د اي  أهد  إا   :فيد  جد ، الصدن يف أجن يد  شد ك  80 أكثد  مد  ممثلد  مد   وحتد ث ا وأو واب  املت د   وال الاي 

 
 .  55   2005  الق ه     املالية الت ارير يف البيئية املعلومات  ن اإلفصاح يف يباساحمل اإلبدا  هل   مصطف  حسن  -1
 .15   2004   م  س بريو     49الع   العم   ع م  تل   للمؤسسات االجتما ية املسؤولية ، حلا ص  ق هللا ع    -2
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  مد  تسد ؤال  عد   هند ا فدإا  السد ل   وهلد ا1ملمتسسد ي  المسدمتو  فهد  كيفيد  هد  احل يث  االقتص  ي  املمتسس   ت اج 
  هدددد    مندددد   تنطلدددد   الدددد    واألفدددد   مسددددمتوليته  االجتم عيدددد   إليدددد   تصدددد   أا   جيددددل  الدددد    املدددد    لت  يدددد    املمتسسدددد    ق دددد 

   وه  كم  يل  اجمل ل ه ا يف املهم  التع  ي  بع  س   نق    يل  م  ويف املسمتولي  
 لد م  االهتم مد   االقتصد  ي  املمتسسد   ذد  تعمد  أا  جيدل الدي ط يقد ال"   أباد  االجتم عيد  املسدمتولي  تعد    -

 االقتص  ي   املمتسس  قي  وثق ف  سي س    اس اتيجي    ق ا ا   صن   يف واالقتص  ي  ال يئي   االجتم عي   والقض اي
 والتعليمد   القد انن  علد  تط يد والعمد   أحس  املم  س   تط ي  ليت  وحم س   بشف في   اخله   واألنشط  العملي  

 .  2"والعم ل اإلنس ا  وحق ق ال يئ  ومح ي  سلم   ص    عل  وال ش    واحمل فظ  الفس   مبك ف   علق  هل  الي
 األخري  ه   التزا    أا  عل   للممتسس  االجتم عي  املسمتولي  والتنمي  االقتص     التع وا منظم   تع    كم   -

 بشك  واجملتم   احملل  واجملتم   وع ئل   العم ل م   والعم  ال يئ  عل  احلف ظ م    ي  االقتص   التنمي يف ابملس   
 .3األط ا   ه   جلمي   احلي    ج    ذ   حتسن ع  
مم  سدد   األعمدد ل التج  يدد  املتسددم  ابالنفتدد ح والشددف في      أادد املنتدد   الدد و  لقدد    األعمدد ل علدد      يف حددن ع فهدد  -

أخلقيدددد  واحدددد ا  املدددد ظفن واجملتمدددد  وال يئدددد  وصددددمم  تلددددك املسددددمتولي  إلاتحدددد  قيمدددد  مسددددت ام   لدددد  م دددد     ع  والق ئمدددد 
 .4للمجتم  ع م   إض ف  إىل املس  ن

 وال يئي  االجتم عي  للهتم م   ط عي  بصف  االعت    بعن األخ  "  أا  عل أيض    االجتم عي  املسمتولي  تع   كم   -
 املصدل    ذا  األطد ا  علقد    مد   يف وكد لك التج  يد  ألنشدطته  أ ائهد  ند ،أث تصد  ي االق املمتسسد   طد   مد 

 مد  إىل الد ه ب أيضد  ولكد  املفعد ل  ق ن ني  سد  ي  التزام   ه  م  لك  املط بق  فقط تعي ال االجتم عي  ف ملسمتولي 
  .5"املصل   ذا  ط ا األ بن   العلق ال يئ   ويف يف ال ش    ال أمس ل يف ابالستثم   ذلك م  أبع   ه 
  6كم  يل  الت  يخعر   ه م  خلل تط   أيض  املسمتولي  االجتم عي  للممتسس    كك  تع ي    -

 
   ات يددخ االطددلع /http://www.chinatoday.com.cn/Arabic   اديةاالقتصدد  للمؤسسددات االجتمددا ي الدددور ايا  شددي و وشددي   جيدد ا يدد اا ولدد   شددن  -1

29/02/2017. 
2- Commission des communautés européennes, livret vert, promouvoir le cadre européen pour la responsabilité 

sociale des entreprises, 2001, P 7. 
3- Marie-françoise GUYONNAUD et Frédérique WILLARD, Du management environnemental au 

développement durable des entreprises, CAP2D / ERM, PF 3169, Agence de l’environnement et de la maitrise de 

l’énergie ADEME, France, Mars 2004, P 05. 
ال يا  املتعدد األبعاد لتلبي ات املسؤولية االجتما ية  ملؤسسات الصغ   واملتوسلة يف حت يق التنمية املستدامة: دراسة حالددة  هش   مك   ع   ال مح ا ب طي      -4

  .105   2017   04الع     3ل   اجملج مع  حسي   ب  ب عل  الشل   تل  ال اي   القتص  اي  األعم ل   املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
5- D. Wolff et F. Mauléon, Le management durable l'essentiel du développement durable appliqué aux 

entreprises, Lavoisier, Paris, 2008, P 135. 
 .197   2006   عم ا )األ  ا(  الط ع  األوىل   ايالت    ال  اق للنش  و امالقيات اإلدار  ومسؤوليات األ مال يف  رعات األ مالجن  ع    جن      -6
  

http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2006n/0609/p50.htm
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املسددمتولي  االجتم عيدد  هدد  قيد   شدد ك   األعمدد ل ابلددرام  واألنشددط      لعالقددة مددع د ددا  النظريددة االقتصددادية: ➢
 ا  االقتص  ي  فيه دم  األه   الي تمت   إىل حتقي  أه ا  ِاجتم عي  تتك م 

املسددمتولي  االجتم عيددد  هدد  إلددزا   جدد ل وشددد ك   األعمدد ل ابملصددل   ال اتيددد      لعالقدددة مدددع املصدددلحة الذاتيدددة: ➢
 املتن    الي  ت  مبص ع األط ا  األخ   م  غري محل  األسه د

عيد  أو غدري الط عيد   امد   الط  املسمتولي  االجتم عيد  هد  تم عد  ااِللتز   لعالقة مع سلوف  رعات األ مال: ➢
 الي تنسج  م  ق اع  ومتطل    ال يئ  واألط ا  املمتث   فيه د

املسمتولي  االجتم عي  هد  احلد   األ ىن األخلقد  املطلد ب ااِللتدزا  بد  لضدم ا     لعالقة مع امالقيات اإلدار : ➢
 اِمتث ل ش ك   األعم ل للق ن ا وللمع يري وللقي   االجتم عي .

  لت قيد   علد  أاد  ع د    عد  التدزا   للممتسسد   االجتم عيد  تع يد  شد م  للمسدمتولي إعط ،    ن ككن  ل م  س  م  خلو 
تطد ي    يف االقتصد  ي   املمتسسد   يف إسده    ويتمثد    اخلد   أحد     أس سديند  ب عد ي   م ت طد   نش ط   والي رث االست ام   
  الدي املشد ك  ملع جلد  التد خ   يف االقتصد  ي   املمتسسد ا م د     يدنعكس يف اخلد  ج  وال عد   حيد     وحتسدن  العد ملن
ا  بد   للقد ن   االمتثد ل تتجد وا تد    فهد  االقتصد  ي   املمتسسد   نشد ط   مد  يتجدزأ ال جدز، منه  اجملتمد   فهد   يع ين
  بدن امل جد    الفجد   سد   خدلل  مد  املمتسسد   االقتصد  ي   تت قعد  ومد  اجملتمد   مد  يت قعد  بدن الت فيد  إىل  د  

وت قعد    االقتص  ي    املمتسس  ت قع    بن تن ق  هن ا يك ا  م  غ ل   وأص  ب املص ع  ألن  االقتص  ي  سس  املمت 
  املص ع. أص  ب ومط لل

ومددددد  التعددددد  ي  السددددد بق  الددددد ك  ككننددددد  أيضددددد  أا نسدددددتنت  تم عددددد  مددددد  اخلصددددد ئ  للمسدددددمتولي  االجتم عيددددد   
  للممتسس   والي تتمث  يف 

 املست ام د التنمي  حتقي  يف تس ه  خلهل  م  الي اخلي  ه  االجتم عي  سمتوليته مب ملمتسس ا التزا  -

ذ    التسيري ثق ف  م  جز،ا تص   حبيث االجتم عي   مبسمتوليته  املمتسس  التزا  كيز ال  " واإل ا   الط ع  "الط ب   -
 خدلل املمتسسد  علد  ابلف ئد   تعد   معن يد  مد قي لد   ع الطد االلتدزا  هد ا تع ق يد د أو ق ن نيد  التزامد   نتيجد  وليسد 

 الي األط ا  مجي   ط   م  اإلجي يب ب و ه  اع ا  شك  عل  يك ا  مق بل املمتسس  تنتظ  حبيث امني  معين   م  
 معه د تتع م 

 في د عض ا بصفته  اجملتم   يف املمتسس  تلع   أا  كك  ال   امله  ال و  عل  اإلمج ع -

 إسد اتيجيته    كد ئز أحد   االجتم عيد  املسدمتولي  مد  جيعد  والد   املمتسسد  التدزا  علد  يمتكد   الد  " الد ائ  "الطد ب    -
 ذ د التسيري ثق ف  يف تغيريا يتطلل األم  ال  
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  وت سدددي   بت ثيددد   يسدددم   ممددد   املمتسسددد    وخددد  ج   اخددد   املعل مددد    ونشددد   مجددد    علددد   ي تكدددز  والددد  "  الشدددف في "عنصددد   -
 احل صل  ذ د التط  ا  تت   و  للممتسس  املم  س   اجلي  

  سد ت ط وابلتد   م اطند " "ستصد   املمتسسد  ألا  معهد   وتتع مد  ابملمتسسد   دت  أخد   أطد ا  إشد اا علد  القد     -
 .في  تعم  ال   )احمليط( اجملتم   أف ا  م   بعلق   ع ي  

   دية: أهمية المسؤولية االجتماعية بالنسبة للمؤسسة االقتصاثانيالفرع ال

  املهتمدن معظد  أا  إال  ممتسسد  لل االجتم عيد  للمسدمتولي  واملع  ضد  املمتيد   النظد  وجهد   تعد   مد  غ ابلد  
  مددددد   مجلددددد   هلددددد   كدددددن   أا   ممك نددددد   االجتم عيددددد   للمسدددددمتولي   االقتصددددد  ي   املمتسسددددد   انتهددددد ج  أا   يمتكددددد وا   امل ضددددد ع  ب  اسددددد 

 .امل ا  الشك  ي ض   م  وه ا. االمتي اا 

 االقتصادية  للمؤسسة  لنسبة للشرعات  االجتما ية املسؤولية : امهية(9-1)رق    الشك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الع بيد   مصد  مجه  يد  األوىل  الط عد  والنشد   الط  عد  لد ني  ال فد ،  ا   لدددار  االجتما يدة املسدؤولية الصدرييف  حممد  املصددر:
2007   23. 

 متسس   امل أم    الف   
 اجلم هري  أتيي  لكسل

 لألعم ل  الع م   اخم ل
 متسس  للم  االجتم عي  

 تنم  

 م عي  االجت الت  اي 

 اجملتم  و  متسس  امل بن  التف ع   من ذج 

 ختل  

 ابلس ق  تتعل   ال  أنشط  

 االقتص  ي   األه ا  االجتم عي  األه ا  

 ابلس ق  املتعلق  أنشط  

  ئيسي   وأعم ل  أنشط   اثن ي   وأعم ل  أنشط  

 حتقيد  خلل م  متسس للم االجتم عي  املسمتولي  حتقي 
 .االقتص  ي   ا واأله االجتم عي  األه ا  بن  الت ااا
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 :ددددددب تسم  سس  ممت لل  عي االجتم املسمتولي  أا  يتض  أعل  الشك  وم 
 والع الد   األنصد   مد  ن عد  خيلد  بد و   وهد ا األخد    الفئد   ومصد ع املسد  ن مصدل   بن ت ااا  حتقي  •

 دجملتم  ا ألف ا  ال ض  خيل  كم 
 داجملتم    يف الس ئ   االجتم عي  الت ثريا  ع  مبعزل ذلك يك ا  ول  للممتسس  االقتص  ي  الكف ،  حتقي  •
  لأل ابح وحتقيقه متسس  امل جن ح يف األول الفض  ص حل يعتر املختلف  وفئ ت  عن ص   للخ م  تم  إا اجمل •

 حتقيد  علد  وحتد ف  جن حهد  متسسد للم ليسدتم  والفئد   العن صد    ذد االهتمد   ع الد  م اعد   مد  أقد  فدل
 أ ابحه د

 مسعد   بت سدن يسدم  مم  ن س  م مبع ال  التط   يف األ ابح ه   واستم ا  القصري األج  يف األ ابح تعظي  •
 األط ا د لتل  م   العلق   ت طي   إىل يمت   ب و   وه ا الط ي   األج  يف املمتسس 

 العن صد   مد  عنصد ا ابعت د  ه  وال ف هيد  ال قد  هلد   ق  مم  املمتسس   حتققه  الي األ ابح م  العم ل استف    •
 حداأل اب ه   حتقي  يف  س ع   الي ال ئيسي 

  واألمددد ا   ابألمددد   الشدددع    هلددد   تددد ق اددد   أ  ذلدددك  املمتسسددد    مددد    التع مددد   يف  اخلددد  جين  املصددد عب  أصددد     اسدددتم ا •
 ال قيق دو  الص ي   ابملعل م   همتال، إم ا  ه  ذلك  ق  وال    والسلم 

   م د   ا ثد ر املسدمتولي  أا  اعتدر  إذا وخ ص  والعم ل العمل، ل   وخ ص  تم  جملا يف املمتسس  ص    حتسن •
 .املمتسس  وج   م  م  ش   غري أو م  ش   أط ا  للممتسس  اجت   ط عي 

 االقتصادية  مجاالت المسؤولية االجتماعية للمؤسسات: ثالثالفرع ال

حدد ول بعدد  ال دد حثن حت يدد  عن صدد  املسددمتولي  االجتم عيدد  يف إطدد   عدد   ككدد  أا يغطدد  تم عدد  مدد  األبعدد    
ونشدد طه  وحسددل أتثددري    متسسدد تلفدد  وفدد  اعت دد   ط يعدد  عمدد  املبقي سدد   لأا تكيدد     ويدد وا أا هدد   العن صدد  ككدد 

 .فئ   أص  ب املص ع  وكك  اختص   ه   العن ص  يف اجل ول أ   
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 للمؤسسات االقتصادية   :  ناصر املسؤولية االجتما ية(6-1)اجلدول رق   

املسؤولية االجتما ية ملنظمات األ مال و فافية تظال  الع م     حمس  مه   ص ع الغ ليب   منص    حمس   ط ه  املصدر: 
-217   2002  13  تل  العل   اإلنس ني   عم ا  الع    األردتية  التجارية املصارا لعينة من بي يةتل راسة املعلومات د

218. 
 

 بعض ما جي  ان تدرعه املؤسسة من دور اجتما ي جتاهه  العنصر 
 سد  صد    حم مد  للممتسسد  يف اجملتمد   املمتسسد   حتقي  أكر األ ابح  تعظي  قيم  السده   ااي   قيمد   املالكون

 سلم  امل ق  الق ن ين واألخلق .
أج   وم ت    تزي   ف   ت قي  مت ح  وجي    ت  يل وتطد ي  مسدتم   ظد و  عمد  صد ي  من سد     العاملون 

 ع ال  وظيفي   مش  ك  ابلق ا ا   خ م   وامتي اا  أخ  .
يدد    إعددلا صدد  ق وأمددن  منتجدد   أميندد  عندد  االسددتعم ل  التددزا  ون عيدد  ج منتجدد   أبسددع   من سدد   الز ئن 

مبع جل  األض ا  إذا م  ح ث   إع    ت وي  بع  األ ابح لص ع فئ   م  الزابئ   التزا  أخلق  بع   
 خ ق ق اع  العم  أو الس ق.

خلقيد  خ صد  ابل يئد د اشد اا مد و   أ ضد و    بط األ ا، ال يئ  ب س ل  املنظم   تقلي  املخ ط  ال يئي  البيئة 
اش اا ممثل  ال يئ  يف    مك ف   وح افز للع ملن املتميزي  ابألنشط  ال يئي    ممثل  ال يئ  يف تلس اإل ا  

جهددد   تقليددد  اسدددتهلا الط قددد    مك فددد   وحددد افز للعددد ملن املتميدددزي  ابألنشدددط  ال يئيددد   تلدددس اإل ا  
 مح ي  التن ع ال يئ .   مع جل  املخلف    ت شي  استخ ا  املي    ا  امل ا وسي س   واض   بش ا استخ 

حم  ب  الفسد   اإل ا     اح ا  الع  ا  والتق لي  وع   خ ق الق اع  الع م  والسل ا   الت تي   ال ح ع    اجملتمع احمللي 
 .ي  ع  امل اكز العلمي  وممتسس   التعل   ع  ممتسس   اجملتم  امل ين  وال ش  

تعزيدز   تسد ي  االلتزامد   الضد ي ي  وال سد   بصد ق  االلتزا  ابلتش يع   والق انن الص     مد  احلك مد  ومة ا=ك
احلقد ق امل نيد   ابلت ظيد   احد ا احد ا  م د أ تكد فمت الد     مسع  ال ول  واحلك م  يف التع م  اخلد  ج 

   ابألم ا  املت طن .م  يتعلجه   ال ول  الص ي  وخص ص    رييز  تعزيزللجمي   وا 
اسددتم ا  التع مدد  العدد  ل  أسددع   ع  لدد  ومق  لدد  للمدد ا  اجملهددز   تطدد ي  املدد ا  اجملهددز   تسدد ي  االلتزامدد    املوردون 

 والص ق ابلتع م   ت  يل اجملهزي  عل  لتل  أس ليل تط ي  العم .
سدد ل العددد ملن مدد  اخخددد ي  طدد ق غدددري    عدد   من فسدد  ع  لدد  ونزيهددد  وعدد   اإلضددد ا  مبصدد ع اخخددد ي املنافسون 

 نزيه .
األقليات وذوي 
 ا=اجات اخلاصة

والع الدد  يف ال صدد ل للمن صددل   ال ظيفددعدد   التعصددل ونشدد   وح التسدد م  حدد  األقليدد    املسدد وا  يف 
حقد ق العلي   جتهيزا  للمع قن   ع  اجلمعي   الي تس ع  املع قن عل  االن م ج يف اجملتم   احد ا  

ص صددي  املدد أ   فدد   ال قيدد  الع  لدد   تشددجي  التفكددري العلمدد  عندد  الشدد  ب ونشدد  ثق فدد  التسدد م   وخ
 االهتم   ك    الس  واملتق ع ي   احلف ظ عل  الطف ل  واح ا  حق ق الطف . 

مجا ات المغط 
 األمرن

  اإلعدل ووسد ئ  لصد  ف  التع م  اجلي  م  مجعي   مح ي  املستهلك والنقد اب   التع مد  الصد  ق مد  ا
 الص ق والش في  بنش  املعل م   املتعلق  ابملنظم .
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 االقتصادية  : الركائز األساسية لنجاح المسؤولية االجتماعية في المؤسساترابعالفرع ال

 ئيسدددي  الدددي جيدددل   امددد  اليف تط يددد  املسدددمتولي  االجتم عيددد  هنددد ا الع يددد  مددد  الع  املمتسسددد  حدددىت تدددنج  هددد    
 :1إع ا ه  وتنظيمه  ق   الش وع يف إطلق ه   الرام  ويف مق م  ه   الع ام  م  يل 

ضدد و   إكدد ا منظمدد  األعمدد ل بقضددي  املسددمتولي  االجتم عيدد  حدد  اجملتمدد   وأا تكدد ا هندد ا قن عدد  ويقددن مدد  ق دد  كدد     -
وأند   فيد ين  وانتهد ، ابملد ظفن حد ل أ يد  هد ا الد و    ه  التنمبد ي ي    مد و امتسسد   ل فيه  ابتد ا، مد  أصد  ب املمسئ

تخد  بد   علد  تتمعهد  بد  تف  متسسد في   وه  أم  ال تتفضد  بد  امل  جت   اجملتم  ال   تعيش  ممتسس أم  واجل عل  ك   
  عليه د  وتعتر  واج  

ضددي  ال ئيسددي  الددي سددتهت      والقبت  يدد   ؤيدد  واضدد   حدد  الدد و  االجتمدد ع  الدد   ت يدد  أا تت ندد  متسسدد أا تقدد   امل  -
 م  االنتق   والشك   للسل ي   امل ج   د       الي ستق مه  للمجتم  ب الابلعم  عل  املس    يف مع جلته  وامل

   كمدد  يددت  مت بعدد   متسسدديددت  مت بعتدد  مدد  ق دد   ئدديس املو   متسسدد   جددز،ا  ئيسددي  مدد  أنشددط  امل  أا يصدد   هدد ا النشدد    -
كمدد  ت ضدد  لططدد   امل يعدد   وغريهدد  مدد  األنشددط     املخططدد   املطلدد ب حتقيقهدد  ر مدد   ت ضدد  لدد النشدد   التجدد     و 

  التج  ي د
هلد ا النشد    وحتد   لد  األهد ا  واملخططد   املطل بد      تف غ  كد مل  متف غ   مسئ الأا ختص     متسس جيل عل  امل -

 دمتسس  و   ئيس  وف ع  عل  مست   املك ا ل  وي ت ط م  ش   ابإل ا   العلي  وكن  الصلحي   املطل ب   وأا ي
ال اغ د  يف االنطدلق يف بد ام  املسدمتولي  االجتم عيد    غ د  هد   املمتسسد      املمتسس  م  أكر املع ق   الي ت اج    -

يف االنطددلق مدد  خددلل مشدد  ي  ك ددري  وضددخم  وذا  أ قدد   ع ليدد   وال ضدد   يف أا ت ضدد  هدد   األهدد ا  علدد  املدد    
 يدت  ال دد ، يف مثدد  هد   الددرام  جيددل أا تكدد ا االنطلقد  مدد  خددلل أهد ا  صددغري  وحمدد و   تكددر  ولكدد  حددىتال عيد    

 مب و  األاي  لت ق  املش  ي  والرام  الك ري د
احل   عل  ع   اإلعلا ع  الرام  االجتم عيد  إال بعد  انطلقهد   فكثدري مد  الدرام  االجتم عيد  الدي يعلد  عنهد    -

ملد  ت اإلعدلا عند  وهد ا قد  يسد ه  يف املسدتق      عنهد  علد  تنفيد ه  ط قد   املسدئ لنم ا  لعد   قد       االسدتال يكتل هل
 يف ت ق  الر م د

والندد ات  الع ضددي  وت شددي     اهلدد    مدد  ت ددي السي سدد   اللامدد  للتع مدد  مدد   متسسددم اجعدد  بيئيدد  خاث  ل جدد   املإجدد ا،    -
 .املعني   متسس الستخ ا  اخم  ملنتج   املاب  يتعل االستهلا ملص    الط ق  وك  م   

 
 .180     2009   1   ا  ال ف ، للط  ع  والنش   اإلسكن  ي    املسؤولية االجتما ية لددار حمم  الصرييف     -1
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علد  أا يصد   لد يه     املمتسسد  ه   بعد  الع امد  الدي مد  املمكد  أا تسد ع   ويف األخري ككنن  الق ل أبا  
مند  وتتجد وا  ؤيتهد  حتقيد     ه  يف تط ي   وتنميتد  وتصد   جدز،اب ام  اجتم عي  كك  م  خلهل  أا خت   تتمعه  وتس 

  ملش  ك  االجتم عي  الي ه  خري وأبق .ح إىل ااأل اب
 في المؤسسة االقتصادية األعمال بأخالقيات المطلب الثاني: االلتزام

  وأصد    األخدري  السدن ا  يف متزايد   ابهتمد   حظيد  الدي امل اضدي   مد  األعمد ل أخلقيد   م ضد ع أصد  
  األخلقيد  املسمتولي  فيه  ترا بط يق  ي س  والس ا األه   صي غ  وتعي   أخلقي  م و   إلص ا  تتس ب  املمتسس  

وهد ا مد  أجد  بلد غ    االهتم مد   م كدز ط يلد  ولعقد   ظد  الد   الد ب  حمد  األعمد ل أخلقيد   وحلد  متسسد للم
 .االست ام 

 األعمال أخالقيات الفرع األول: مفهوم

 حد ول ا امل ضد ع هلد ا نوال ا سد املختصدن مد  ف لع ي   األعم ل  ألخلقي   وحم    قي  تع ي  هن ا ليس
 ن ك  م  يل   التع  ي ه      وم  وم ل ل   املصطل  ه ا فه  عل  تس ع ه  الي التع يف   تق   

وهدد ا  .  1ال  اسدد  املنهجيدد  للخيد   األخلقدد  الددي يددت  مدد  خلهلد  اختيدد   مدد  هدد  جيدد     أبادد   (Valock)ع فهد  فدد ل ا    -
ليدت  اسدتيع ذ  ضدم  علد  اإل ا    حدىت ال تصد   أخلقيد      بعد ا علميد   األعم ل ألخلقي  التع ي    ول أا يعط  

اإل ا   ه  نقط  الضع  ال اتي  يف ال  اسد  املنهجيد  لدإل ا   وق ا ا د  وعملي  د  املختلفد . ويف هد ا االجتد   جند  أا بيد   
التقيددي    ا  العقلنيدد  علدد  أسدد سالختيدد   يدد   أا األخددلق يف اإل ا   هدد   العلدد  الدد   يعدد   ا  (P.F.Dracker)   اكدد 

 .ليضي  إىل أخلقي   اإل ا   بع ا م ض عي    2بن ال س ئ  املمت ي  إىل األه ا 
 خطد   ورثد  اإل ا   السدل ا علد  يم  د الدي وامل د    املعد يري مد  تم عد كمد  ككد  تع يفهد  أباد  ع د    عد     -

 أصد  ب ك فد  ي ضد  والد   املت حد  ال د ائ  بدن مد  خلقد األ  د ي ال القد ا  وانتقد ، يف صدن   للمد ي ي  ت جيهيد 
 .3املص ع

  يهددد نز واملن فسددد  ال  تمددد  جملا  ت قعددد    يف  واملسددد وا   ابلع الددد   يتعلددد   مددد   كددد    ادددأب  األعمددد ل  أخلقيددد    إىل  الددد ع ري  يشددد  -
 .4وال ولي  احمللي  ال يئ  يف السليم  والتص ف   االجتم عي  واملسمتولي 

 
1 - P.W.Van Valock, Ethics of Management, in H.B.Maynard, (Editor) Handbook of Business Administration, 

McGraw – HillBook Co. N.Y, Part I, 1967, P 471. 
   .17     م ج  س ب امالقيات اإلدار  ومسؤوليات األ مال يف  رعات األ مال  جن   ع    جن   -2
  تلدد   مبسددتغام ظهددر لل ربن  الكدد  مللدداحنا  :ةحالدد  األ مددال دراسددة ملنظمددات تنافسددية عميددز  األ مددال امالقيدداتوسدديل     اتبدد  الزهدد    العشع شدد  ف طمدد   مدد  بدد   -3

   .45      3  الع    2  اجملل     ج مع  مستغ ،اإلس اتيجي  والتنمي 
 .434    2009عم ا  الي او     ا   واسلاتيجي سلوعي منظور :الدولية األ مال إدار  ص ع  عل  أمح  ال و    مطلك اك اي  -4



 

 
 

 

 المستدامة  المؤسسات االقتصادية لتعزيز كمدخل االستدامة تحقيق نحو التوجه .………….........الفصل األول
 

68 

وسد ئ      حتليد ادأب تع يفهد  وككد  اح امهد   جيدل حمد    ق اعد   أو م د    ي جد   أبند  تشدري مد لاألع   أخلقيد إا   -
  الف علد  أو قد ا ا  اجلهد   علد  تدمتث  والدي املنظمد   اخد  املتخد   امللم سد    ق ا ا يف لألف ا  األخلقي  املع يري تط ي 
 .1عم م  املنظم  عل 
مفهدد   ينطدد   علدد     ع دد    عدد     فهدد ل عمددخلقيدد   األعطدد ، تع يدد  شدد م  ألكنندد  إ  الدد ك  كالسدد بق  التعدد  ي   فمدد 
متع     فليس هن ا تع ي  حم   و قي  ألخلقي   األعم ل ب  إا هند ا اختلطد  يف مفهد   أخلقيد   العمد    مع ا 

عمدددد   ي   سدددد اتيجل اسددددتخ ا  األخلقيدددد   كإ عمددددوأخلقيدددد   اإل ا    والسددددل ا األخلقدددد   فقدددد  تعددددي أخلقيدددد   األ
وقدد  يشددري إىل الت عد   األخلقيدد  لقدد ا ا  وسدل كي   العمدد  وأتثريهدد  علد   ف هدد  الندد س     متسسد لت سدن مسعدد  وأ ا، امل

كمد  ككد    أو خطد    حبيث تك ا تم ع  م  امل     الي  ديم  علد  السدل ا اإل ا   وتتعلد  مبد  هد  صد ي   وال يئ 
  وأصد  ب العمد   واملد ظفن يف حتقيد  أهد ا  املمتسسد   أو ت دي ق اعد   لدإل ا  إىل السدل ا األخلقد    أا يشري أيضد

ق  تعدي االلتدزا  ابلقدي  األخلقيد   أيض   ل   عمفإا أخلقي   األ  اوأخري    أخلق     إىل الت ثري يف سل كي   امل ظفن
 )األم ن   واالستق م   والثق   والص ق( يف العم . 

  االقتصاديةفي المؤسسة   عمالاأل  ياتأخالق  أهمية: نيالفرع الثا

أ يدددد  ابلغدددد     ذو  يعتددددر  املمتسسدددد    يف  الفدددد    صددددعي    علدددد   األخلقدددد   والسددددل ا  األخلقيدددد   ابمل دددد     االلتددددزا   إا 
أا     عد متسسدامل وي عد   والصد  ق الصد ي  العمد  مب د    االلتدزا  يقد   األمد  هد ا أا  حيدث تمد  جملا شد ائ  ملختلد 

  علد  املد   هلد  ف ائد   حتق  الي امل لي  االعت   ا  يف تتجس   حم    مع يري غري ليست ع ال ضي  مبنظ   مص حله  ت  
 :2م  يل  يف العم  األخلق  التزامه  ج ا، املمتسس   االقتص  ي  عليه  حتص  أا  كك  الي الف ائ   ه  ف القصري 

 م يكد    وإا متسسدامل حتققد  الد   املد    واملد  و  األخلق  االلتزا  بن اجي يب ا ت    ي ج   احل يث املنظ   إط   يف  -
 الط ي د امل   عل  واض   سيك ا  ابلت كي   ف ن  القصري امل   عل  ذلك
   يفمتسسدامليضد    األخلقد  ف لتصد   األخلقيد   ابملعد يري االلتدزا  جت هلهد  نتيجد  كثدريا  املمتسسد    تتكلد  قد    -

 القض ئي د ال ع و  م  الكثري م اجه 
 ابلع يد    متسسدامل ابلتدزا  يقد ا ف   ( 14001ISO)  شده    نظد   اإل ا   ال يئيد   مثد  ع مليد  شده  ا  علد  ص لاحل إا   -
 أخلق د مبضم ا  اع اف    طي  يف حتم  الفني  ابملع يري اباللتزا  ال ولي  الشه    ل ا ف ا  املع يري األخلقي  م 
 وال ولي د قليمي واإل احمللي  ال يئ  صعي     عل متسسامل مسع  تعزيز -

 
1- André BOYER, l’impossible éthique des entreprises, éditions d’organisation, 2002, P 04. 

    بلدد   عدد   إ ا   أعمددد ل  هيئدد  املع هددد  التقنيدد  أ بيدد   املعهددد  التقددي  العم  يددد  امالقيددات األ مددال واثرهددا يف ت ليددد  الفسدداد اإلداريأمحدد  حممدد   ح يدددل ال دد ع     -2

soci5.pdf-.iq/conf7/conf7hanazawww.   01/11/2017  ات يخ االطلع.   

http://www.nazaha.iq/conf7/conf7-soci5.pdf
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  حددددن جت هدددد  هدددد    يف  املسددددتنري    ال اتيدددد   املصددددل    إطدددد    يف   متسسددددامل  يضدددد    للعمدددد   األخلقيدددد   ابألبعدددد    االلتددددزا ا  إ  -
 الضيق . ال اتي  املصل   ح  نزوح األخلقي   يعتر

  احل جد   الدي مد  تعد   يوالد التن يد   إ ا  و  االسد اتيج  والتخطديط اجلد    م ا   املق ند  القدي  إ ا   يف تسد ع    -
 .نش طه  مي اا  يف غريه  ع   متسسامل كيز م  إىل تق   ألا  األعم ل منظم   يف واسع  اهتم م  تتطلل

    األم نددددد  يف إ ا   ال قدددد  واجلهددددد  االلتددددزا  أبخلقيدددد   العمددددد  يددددمت   إىل ااي   اإلنت جيددددد  يف املمتسسدددد  نتيجددددد  وجدددد    -
 .1والسل ا

  المؤسسة االقتصادية  ركات فيالش المطلب الثالث: حوكمة

  يف الع يد   حد ث  الدي امل ليد  األامد   سلسدل   بعد    خ صد   اهل مد   امل ض ع   م   الش ك    ح كم   أص   
  أحد   احمل سديب ي جد  يف الفسد   أا  م اعد   مد   ومد    وحم سديب إ ا   فسد   وجد   إىل أغل هد  ت جد   والدي الد ول  مد 

  علد  مد  معل مد   وذلدك تتضدمن  ومد  امل ليد  صد   القد ائ  علد  كيد ه وأت  اب احلسد مد قق   و  إىل اهل مد  ج ان د 
  ق ددد   مددد   التسدددعين    عقددد    ب ايددد   مددد    واسددد    بشدددك   اسدددتخ امه   شددد ع  وكمصدددطل   فكددد  ك  ف حل كمددد   .احلقيقددد   خدددل 

  يد حتق عد   احلك ميد  اإل ا ا   لقصد   نتيجد  الن ميد  الد ول يف اجملتمعيد  التنميد  لت قيد  كمنهجيد  ال وليد  املنظمد  
 .بفع لي  ذلك

 الشركات حوكمة الفرع األول: مفهوم

  وامل ليدددد  واالجتم عيدددد   واالقتصدددد  ي   التنظيميدددد   األمدددد    مدددد   الع يدددد    يف  الشدددد ك    ح كمدددد   مفهدددد    لتدددد اخ   نظدددد ا
  للمصدطل   عليد   م حد  ومتفد   تع ي   إىل  الت ص   يت   كك   فل   واالقتص    اجملتم    عل  يمتث  ب و   وال   للممتسس  

 ألهد  وابل جد ع  الشد ك     املمتسسد  ف  كمد   الدت ك   احلكيمد    اإل ا    إىل  ال شي    اإل ا    فم   الع مل    الصعي    عل 
 سدن   (G. Means)و  (A .Berle)  خدلل من قشد   مد  نشد    نسدل ت  الش ك    فقد   حل كم  االقتص  ي  األ بي  
 خطد  ذلدك  عد  تدلي    .أ  ممد .ابلد  سده  ك   األشد كدر  يف القد ا  اختد ذ وظيف  ع  امللكي  فص  آاث  ع  1932
 بعد ه   ت الد  . ولقد  2امل اق د  آليد   مد  مد  يته بد ا  عد    الد ي  املسدريي  طد   مد  املسد  ن صدغ   حقد ق انتهد ا

  وأعمد ل  1972 سدن   (H.Demtez)و  (A.Achain)  أعمد ل خدلل مد  املمتسسدي  احل كمد  حد ل الفك يد  التنظيمد  
(M.C. Jensen)  و(ingH.MecklW.)     وأعم ل  1976سن  (E.F.Fama)   19803 سن. 

 
 .  01/11/2017  ات يخ االطلع   http://mawdoo3.com   2017   م ض ع ك    منص      تعريف امالقيات العم ه   ك م      -1
 آليدد   حدد ل  الدد و  امللتقدد   ةميداتيدد  دراسددة -الداليددة ال ددوائ  مصداقية  ل  اإلبدا ية اسبةحملا رااث من ا=د  يف الشرعات حوعمة مسامهة  الزه ا،  ف طم   ق يقي   -2

 .  4    2013ن فمر  25-26 اجلزائ   و قل   املست ام   التنمي  حتقي  ومتطل    املمتسس   ح كم 
3- Tomoyo Matsui, Corporate Governance and closey –held Companies in Japan, in Corporate Governance in 

21st Century, PEFC, USA, 2008, P 108.  

http://mawdoo3.com/
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  اخليد  اند  علد   االقتصددادية الوجهددة مد  لد  ينظد  ف عضده  للمصدطل  النظد  وجهد   وتتف و  تتع   ذلك ض ، وعل 
  ال عيد   املد   يف فيهد  واسدتخ امه  األسده  قيمد  تعظدي  وضدم ا  الدلا  التم يد  علد  احلصد ل يف الشد ك  تسد ع   الدي
  إىل  د   الدي وامل ليد  النظ ميد  مد  اخليد   تم عد  تملهد  يف ابعت   هد  احملاسددبية الناحيددة مد  لد  وا ينظد   وا وآخد  

  الناحيددة مد  هلد  ينظد  مد  وهند ا   املمتسسد  املسدتثم  يف امل ل  أس وأص  ب اإل ا   بن املص ع تع    ح   ختفي 
  جهد  مد  املصد ع وأصد  ب األسده  محلد  وواج د  حقد ق    حتد   الدي التع ق يد  العلقد  ط يعد  لديعكس ال اتوتيددة
  االجتم عيد  املسدمتولي  علد  ابل كيدز واالجتما يددة األمالقيددةالزاويد    مد  لد  تنظد  أخد   أخ    وفئد  جه  م  وامل ي ي 

    مد كد  ويمتكد    ا  هد1ال يئد  ومح يد  الع  لد  االقتصد  ي  التنميد  املسدتثم ي  وحتقيد  صدغ   حقد ق أتمدن يف ممتسسد لل
(Solomon ،Cunningham ،Mitchell)  و 1996   سدن(Monks Nell  ،Minow Robert)   ذلدك  علد 2001 سدن  

  يعتدر الشد ك   ح كمد  مفهد   أا  اعت د   ال ك لد   علد  مشدكل  حلد  متسسد امل خليد   ح كمد  اجليد   التط يد  خلل م 
  حقددد ق  أ ا،  يضدددم   مبددد   اإل ا    لدددست  لي  مسدددمتو   علددد   تمتكددد    م   ئهددد   أا   وت اقدددل  كمددد   املمتسسددد   تددد ا    مبقتضددد   نظ مددد 

  يف  املت اولددد   للممتسسددد    خص صددد   والشدددف في   اإلفصددد ح  آليددد    ذلدددك  يددد ع   مبددد    2الع الددد  ابملمتسسددد   املسددد  ن وحتقيددد 
  بددن  فيمدد   العلقدد    مدد   احل كمدد  تعددي تم عدد  (OCDE)االقتصدد    والتنميدد     التعدد وا   منظمدد     وحسددل3أسدد اق املدد ل
  ال وليد  التم يد  ممتسسد  وع فد  .4املسد  ن مد  وغدريه  األسده  ومحلد  اإل ا   وتلدس  متسسدامل إ ا   القد ئمن علد 

(IFC)  5أعم هل  يف الش ك   والت ك  إ ا   خلل  م  يت  ال   النظ   ه   أا عل حل كم  أيض  ا.  

  جد ا،ا واإل اعد  الق   تم عد الشد ك   علد  أاد     كمد حل  تع يد  إعطد ، ككد  السد بق  التعد  ي  خدلل ومد 
 املس  ن  التنفي ي    اإل ا   تلس اإل ا     بن العلق    تنظي  ط ي   ع  عليه    وال ق ب  متسس امل  إ ا   مب ج ه   يت  الي

 .ممتسس لل وال يئي  االجتم عي  املسمتولي  وك لك اخخ ي  املص ع وأص  ب

 : أهداف حوكمة الشركاتثانيالفرع ال

 افه  إىل حتقيدد   فدد  كفدد ،  أ ا، املمتسسدد    ووضدد  األنظمدد  الكفيلدد   خددلل أهددتسددع  ح كمدد  الشدد ك   مدد   
   املمتسسد  بتخفي  أو تقلي  الغش وتض  ب املصد ع  والتصد ف   غدري املق  لد   ووضد  أنظمد  لل ق بد  علد  أ ا، تلدك  

 
 .9    2005اإلسكن  ي     اجل معي   ال ا  املص     يف احل كم  تط يق    التجارية املبادئ املفاهي ،  :الشرعات حوعمة مح    الع ل ع   ط  ق  -1
 املؤسسددات مددن جممو ددة حالددة  -احملاسدديب   واإلفصدداح احملاسددبية املعلومددة جددود   لدد  تعاالشددر  حوعمددة قوا ددد  تلبيددق اثددركدد وش    سددلم  كي لدد    اضددي  ع ئشدد   -2

 .  732   2013ن فمر  25-26 اجلزائ   و قل   املست ام   التنمي  حتقي  متطل   و  املمتسس   ح كم  آلي   ح ل ال و  العلم    امللتق الصنا ية
3- Tomoyo Matsui, Corporate Governance and closey –held Companies in Japan, op cit, P 108.  

 .  10/02/2016  ات يخ االطلع    //:www.OECD.orghttpااللك وين    امل ق  االقتص  ي   عل  والتنمي  التع وا منظم   -4
   .12   2012ل ن ا   يسمر  ط ابلس اجلن ا  ج مع  املع ف   يف عص  اإل ا    ع مل ح ل  و  ممتر    ومعاي ها ا=وعمة حمددات غ     ايسن حمم   -5

http://www.oecd.org/
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  ملخططددد  ا،ا  وايددد  الق اعددد  واإلجددد  وضددد  هيكددد   ددد   ت ايددد  ك فددد  احلقددد ق واملسدددمتولي    وحت  أيضددد  إىل    ابإلضددد ف 
   1املتعلق  بسري العم   اخ  املمتسس . وكك  إمج ل األه ا  الي كك  حتقيقه  نتيج  تط ي  احل كم  مب  أيع

 دمتسس امل يف املس  ن  قحق ومح ي  والع ال  الشف في  حتقي  -
  حقدددد ق   وتضددددم  مدددد الع   اجلمعيدددد   أمدددد    متسسدددد امل  إ ا    مسدددد ،ل   حدددد   رددددن   إ ا يدددد   وهي كدددد   ق اعدددد    ضدددد ابط   إجيدددد   -

 دمتسس امل يف املس  ن
 التن فسي د ق     وحتسن لتط ي  االقتص  ي  ال ح ا  عل  اجلي   ال ق ب  ف   -
 األخلق د أو اإل ا   أو امل    اجل نل يف ك ن  س ا، املق  ل  غري التص ف   حم  ب  عل  العم  -
 .لفس  ا م  لل    امل لي  وامل اجع  احمل س   إج ا،ا  يف الشف في  -
 حتقي  الشف في  والع ال  ومن  احل  يف مس ،ل  إ ا   املمتسس  للجه   املعني د -
حتقيددد  احلم يددد  اللامددد  للملكيددد  الع مددد  مددد  م اعددد   مصددد ع املتعددد ملن مددد  ممتسسددد   ال ولددد  املختلفددد   واحلددد  مددد    -

 استغلل السلط  يف تفضي  املصل   الع م د
 ا   التنفي يددد  تكددد ا هلددد  مهمددد   واختص صددد   وصدددلحي    ضددد ، اإلحتقيددد  ف صددد  م اجعددد  األ ا، مددد  خددد  ج أع -

 حتقي  ل ق ب  فع  ل  ومستقل د
ااي   الثق  يف إ ا   االقتص   الق م  مب  ُيسه  يف  ف  مع ال  االستثم   وحتقيد  معد ال  مند  م تفعد  يف الد خ    -

 الق م .
 : مبادئ حوكمة الشركاتثالثالفرع ال

  اإلصدددلح    تعزيدددز   ددد   إىل  الشددد ك     حل كمددد   م ددد     ل ضددد      فددد اهل    ا امل ددد   مددد   الع يددد    ظهددد    لقددد  
    2يل  م  امل     ه   أه  ولع  هل   السلي  والتط ي 

اإل ا    احلصد ل علد    تلدس اختيد   اجلمعيد   يف األسده   التصد ي  ملكيد  نقد  حد  تشدم  املسددامهني: ح ددوق  -
 .امل لي  الق ائ  وت قي  األ ابح م  ع ئ  
  عد  يف الد ف ع حقهد  وأيضد  فئد   كد   اخد  األسده  محلد  بدن املسد وا  ذد  يقصد   للمسددامهني: املتسدداوية ملعاملددةا  -

  ال اخليددد   يف املعل مددد    االجتددد    مددد   أو  مشدددك ا فيهدد     مددد   أو  االسدددت  اذ  عمليدد    مددد   ومحددد يته   الق ن نيددد    حقدد قه 
 .التنفي ينامل  ا،   أو  اإل ا   تلس أعض ، م   املع مل  مجي   عل  اإلطلع يف حقه  وك لك

 
 الن شددئ   األسدد اق جت ب   ي االجتم ع ي واملسمتول الش ك   ي ح كم  و   ممتر   املؤسسات حوعمة ي تفع يف يةاالجتما  يةاملسؤول دور العم    مجيل  ا ق ا  حمم   -1
  .87   2013   األ  ا م ا رير ال مع ج   ي اإل ا   والعل   االقتص   ي كل

 ي العلدد   االقتصدد   كليدد     غ ري م جسددت  سدد ل   املسددتدامة يددةالتنم ي ومعددا مبددادئ لتجسدديد  الشددرعات حوعمددة جمددال يف يقالتدددق وظيفددة دور تلددور غددلب  فدد ت   -2
   .12   2011   1ي سط ع  س ف ح   ج مع يري   التس وعل   ي والتج   
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  آليد   احلقد ق  كد لك انتهد ا تلدك علد  والتعد ي  الق ن نيد   حقد قه  احد ا  ويتضدم  املصدداحل: اصددحاب دور  -
 .املطل ب  املعل م   عل  وحص هل   متسس امل عل  ال ق ب  يف مش  كته  تعزيز
 وأه افه  ممتسس لل  والتشغيل   امل    األ ا،  مث  ي  األ   ذا   املعل م   ع   اإلفص ح ويشم  والشفافية: اإلفصاح -

 أتخدري  ال قد  املن سدل بد وا  يف املعل مد   تلدك كد   عد   اإلفصد ح يدت  حبيدث املخد ط   وع امد  اهل مد  واألحد اث
 .الك في  وابل ق 

 س سي األ   م أعض ئ   ومه اختي   وكيفي   الق ن ني  وواج  ت   اإل ا   تلس هيك  تتضم   اإلدار : جملس  مسئوليات -
 .التنفي ي  اإل ا   عل  اإلش ا  يف و و  

  تعزيدددز شدددف في   مددد   كدددل  الشددد ك    ح كمددد   إطددد    يتضدددم   الشدددرعات:  =وعمدددة  فعدددال  إلطدددار  اسدددا   وجدددود  ضدددمان  -
  بدددن  فيمددد   تقسدددي  املسدددمتولي    ب ضددد ح  وي دددن  أحكددد   القددد ن ا   مددد    متن سدددق   يكددد ا   أا   جيدددل  كمددد   األسددد اق وكف ، ددد  

 املختلف . والتنفي ي  ظيمي والتن  اإلش افي السلط  
جيدل م اعد   تمد عتن مد  احملد  ا   أم  م  وجه  نظد   حد  فإند  لكد  يدت  التط يد  اجليد  هلد   امل د    يف املمتسسد    

 :1والي تتمث  يف
  وضد   والدي تتضدم  املمتسسد    اخد  تط د  الدي واألسد ليل إىل الق اعد   احملد  ا  هد   تشدري الدامليددة: احملددددات
  األطد ا  بدن للسلط   وال اج    من سل وت اي   املمتسس    اخ  الق ا ا  اخت ذ كيفي  ت ض  سليم   ا ي إ هي ك 
  املصددد ع   وأصددد  ب  التنفيددد ين  اإل ا    املددد  ا،  تلدددس  الع مددد    اجلمعيددد   مثددد   الشددد ك     ح كمددد   مفهددد    بتط يددد   املعنيددد 
  مصدددد ع  إىل حتقيدددد   يددددمت    بدددد   األطدددد ا    متال،بددددن هدددد  املصدددد ع  يف  تعدددد     وجدددد    إىل  يددددمت    ال  الدددد    ابلشددددك   وذلددددك

 الط ي .   امل   عل  املستثم ي 
  املمتسسد  القد انن  :املثد ل سد ي  علد  يشدم  والد   ال ولد   يف للسدتثم   العد   املند   إىل وتشدري اخلارجيددة: احملددددات
  ال ند ا واإلفدلس  الحتك  يد   سد   ااملم مند   املن فسد   وتنظي  الش ك   امل ل  ق انن س ق :مث  االقتص    للنش  
  ذاتيد  املمتسسد   بعد  عد  فضدل وال   صد   وذلدك املد ل سد ق وهيئد  ال ق بيد  واهليئد   األجهدز  كفد ،  املد ل  وسد ق
  للعد ملن شد   ميثد ق تضد   الدي املهنيد  اجلمعيد   سد ي  املثد ل علد  ومنه  بكف ،   األس اق عم  تضم  الي التنظي 

  إىل ابإلضد ف  هد ا وغريهد   امل ليد  األو اق سد ق يف الع ملد  احملد من والشد ك   احمل سد ن   ملد ققنا مثد  السد ق  يف
  واالسدتثم  ي . امل ليد  واالستشد  ا  االئتمد ين التصدني  والتد قي   احمل مد   مك تل  :مث  احل   للمه  اخل ص  املمتسس  

  والدي الشد ك   إ ا   حسد  تضدم  الدي والق اعد   اننالقد   يد  تنف يضدم  وج  هد  أا  إىل احملد  ا  اخل  جيد  أ يد  وت جد  
 اخل  . والع ئ   االجتم ع  الع ئ   بن م  التع    تقل 

 
 .  23/24    2008 مص    اجل معي  ال ا   "م ارتة دراسة"  واإلداري املايل الفساد معاجلة يف الشرعات حوعمة دور   اسليم مصطف  حمم   -1
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 األطــراف مــع الحــوار خــالل في المؤسسة االقتصــادية مــن االستدامة المطلب الرابع: ممارسة

 المصلحة ذات

  أصد  ب  إشد اا علد  األخدري   هد    فدز أا  جيدل االقتصد  ي  املمتسسد   مسدت   علد  االسدت ام  مم  سد  إا 
  تضد   أا  جيدلإ ا  د     يف االسدت ام  أبعد   إ مد ج يف ت غدل الدي االقتصد  ي  املمتسسد  أا  ذلدك العمليد   ه   يف  املص ع
  متن قضد  تك ا  ق   الي املص ع  بن الت ااا  حتقي  ولك  فقط املس  ن لص ع األ ابح تعظي  فقط ليس أه افه   ضم 
 .املص ع أص  ب لك 

 الفرع األول: مفهوم أصحاب المصالح في الفكر التنظيمي 

  بدد   يت لدد   الدد    الدد ع   مسددت    يعكددس  االقتصدد  ي   املمتسسدد    مسددت    علدد   ابالسددت ام   االهتمدد      جدد   إا 
  التنميدددد  املسددددت ام   أ بيدددد    يف  تسددددم   لتلفدددد   جهدددد    مدددد   مت تيدددد   متضدددد  ب    ائمدددد   وأهدددد ا   لغدددد اي   خ مدددد   املسددددريوا 
  األهددد ا   تم عددد   وبدددن  العددد    هددد فه   بدددن  الت افددد   حتقيددد   ضددد و    املمتسسددد   عددد ت   علددد   يقددد    حيدددث  صددد ع امل  أبصددد  ب
  بتط يد   االهتمد    مد    يظهد   األطد ا   هلمتال،  املمتسس    ت لي  ال   االهتم   ف ق    األط ا  هل   واملتض  ب  املتع   

  بشدك   كد ا   سد ا،  مصدل    ابملمتسسد   هد ت بط  يالد  واجلهد    األشدخ    ك   ه   املص ع أبص  ب  ملقص  ف .االست ام 
  نظ يددد   عليددد   تسدددري  الددد    املنطلددد   ضدددم   تط يددد  االسدددت ام   مفهددد    ينددد م   للممتسسددد     لنسددد  ف   م  شددد   غدددري  أو  م  شددد 

  كدددراي   مسدددري   وكددد لك  اجلددد معين  ال ددد حثن  مددد   الع يددد    اهتمددد    ح ليددد   تشدددغ   النظ يددد   هددد     املصدددل    ذا   األطددد ا 
  .1الع م يف الش ك  

فهدد   أصد  ب املصددل   نشد   مدد  ضدم  أعمدد ل عدد م  األوىل مل و   اجلدأبا  يعتددروا    ال د حثن  معظدد   أا   مد    غ الدد  علد 
Modern  The)كتد ب  عدر    1932  وكد لك عد    1759سدن     (Adam Smith)  آ   مسيدث  األسدكتلن  االقتصد    

Corporation and Private Property)     بدري أ ولد     األمد يكين  االقتصد  ملمتلفيد  عد مل  (Adolf Berle)   قد   ين   و
و و   يف مددد ك    مددد  خدددلل    1963  يف حدددن يعددد  أول ظهددد   هلددد ا املفهددد   كددد ا يف عددد  .  (Means Gardiner)  ميندددز

  حم ولددد   أول  أا   مددد  يددد    هنددد ا  أنددد   إال   (Institute Research Stanford)   اخليددد  تعددد   ملمتسسددد  سدددت نف    لألحبددد ث
  سدن   ذلدك  وكد ا   (Penrose)  بد ن وا  ال  حدث  إىل  تعد    املصد ع  أبصد  ب  قتصد  ي اال  سسد املمت  علقد  تد ل يف للخ  
قدد   ب وفيسدد   إ ا   األعمدد ل إ وا    وفيمدد  بعدد      2املصدد ع  أصدد  ب  نظ يدد   يف  اخلدد    يف  األوائدد   أحدد    يعتددر  إذ  1959

 
 .   79  م ج  س ب      التحك  يف األداء الشام  للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظ  حتد ت التنمية املستدامةالع يل ع   ال مح      -1

2 - Eric PERSAIS, les rapports sociétaux: enjeux et limites, Revue Française de Gestion, Paris, France, n° 152, 

September – Octobre, 2004, P 168. 
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أصدددد  ب    بنظ يدددد   ع فدددد   بتطدددد ي  هدددد ا املفهدددد   والدددد   أسددددس مندددد  نظ يدددد   1984سددددن     (Freeman Edward)  ف كدددد ا 
(Stakeholder Theory)  املصل  

 وم  بن التع  ي  املق م  لتع ي  مفه   أص  ب املص ع جن   .1
  حيدث يعد   أصد  ب املصد ع  1963سدن     (Stanford Research Institute)تع يد  معهد  سدت نف    لألحبد ث    -

  ال جدددد    أ  كدددد  مدددد   متسسدددد  مددددعلدددد  أادددد  كدددد  شددددخ  أو تم عدددد  مدددد  األشددددخ   الدددد ي  بدددد وا  عمهدددد  تددددزول امل
    .2واجملتم  املس  ن  امل ظفن  املستهلكن  أص  ب  أس امل ل 

  القد     فديه   تتد ف   الد ي   تم عد   أو  شدخ   كد   أاد علد     املصد ع  ص  بأل  (Edward Freeman)  ف ك ا    يع  ت  -
  واملدد   وا   الددزابئ   وهدد    اجملدد ل  نفددس  يف  املمتسسدد   فدديه   تدمتث   الدد ي   وكدد لك  أهدد افه   حتقيدد   يف  املمتسسدد   علدد   التدد ثري  علد 

 .3وامل اطن ا   احمللي  واجلم ع    ال ول   وك لك  واملس   ا  والعم ل
اجلم عد   الدي بد وا  تت قد  املمتسسد     أا عل     املص ع  ص  بوآخ وا أل  (David L. Reed)تع ي   ايفي   ي     -

 .4 ح املمتسس  ق ، وجنع  العم   أو بتع ري آخ  تلك اجلم ع   الي تعتر حي ي  ل
 أو معدن تطد ي   مبسد   املهتمد  املمتسسد   أو األفد ا   أاد علد   املصدل   صد  بوآخد وا أل  ك نكد  بيد اتع يد     -

 تكد ا  أو مد  قد ا    علد  بنفسده  إمد  تدمتث  وهد   مد  جملم عد  ممثد   أو  فد   شدك  يف تظه  أا  وككنه   حم    اق   ل يه 
 .5التنمي   بعملي   م  ش   صل  ذا  تك ا  وأ التنفي   عن   األس سي  العن ص 

واعتمد  ا علد  مد  سد   ويف حم ولد  ل ضد  تع يدد  شد م  ألصد  ب املصدل   يضد  كد  األطد ا   وا اسددتثن ،   
نقددد ح التع يددد  اإلج ائددد  اخع  أصددد  ب املصدددل   يف املمتسسددد  االقتصددد  ي  هددد  كددد  اجملم عددد   املفت حيددد  واألطددد ا   

تم ا ي  وبقددد ، املمتسسددد  واحمل فظددد  عليهددد   حبيدددث ككددد  أا يك نددد ا فددد   أو مج عددد      عددد  اسدددالضددد و ي  وال ئيسدددي  املسدددئ ل
أشخ   ط يعين أو معن ين  حد لن أو مسدتق لين كلكد ا عقد  ا صد    أو ضدمني  مد  املمتسسد د ويدمتث وا أو يتد ث وا  

   تنشط.أ  م  بصف  م  ش   أو غري م  ش   مبم  س   املمتسس  وأبه افه  وعملي    س ا، نشط 
  األطدد ا   هددمتال،  بتصددني   القيدد    آخدد وا   حدد ول  كمدد   األصدد  ب  ذددمتال،  مفصددل   ق ئمدد   تقدد     كثددريوا   ابحثدد ا   حدد ول  وقدد  

  واملسدد   ا   والعمدد ل  واملدد   وا   الددزابئ   مدد   كدد   يف  حصدد ه   ت   فقدد    للق ئمدد   ابلنسدد    املمتسسدد    يف  أتثددريه     جدد   حسددل

 
1 - R. Edward Freeman, Strategic management: A stakeholders approach, Cambridge university press, 1984, P 

45. 
2- Astrid Mullenbach-Servayre, L'apport de la théorie des parties prenantes à la modélisation de la 

responsabilité sociétale des entreprises, La Revue des Sciences de Gestion, Université Paris II Panthéon-Assas, 

janvier-février 2007, Vol 1, N ° 223, P 111. 
3- Yvon Pesqueux, Stakeholders in perspective, Corporate Governance the international journal of business in 

society, EABIS and EFMD, vol 5, 2005, P 6.  
4- david L reed, R. Edward Freeman, Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate 

Governance, California Management Review, the regents of the university of California, vol 27 n° 3, 1983, P 89. 
 الدد اي     معهدد امليدداه ملصددادر املتكاملددة اإلدار  اصددحاب املصددلحة يف =ددوارات الندداجح التلبيددقع دد  اهلدد       ف ي   ت مج  حمم  جريال   فريا ك نك   سيلفين  بي ا  -5

   .20    2014اجلم عي   إنتري   
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   فئتددن  املصدد ع  أصدد  ب  أا   يدد    مدد   فهندد ا  التصددني   خيدد   فيمدد    أمدد   ندد ا وامل اط   احملليدد   واجلم عدد    ال ولدد   وكدد لك
  أصدد  ب  أا   اعتددر  حيددث  1995  سددن   (Clarkson)  كل كسدد ا   التصددني   هدد ا   أس  علدد   وأيع  والثدد ن ين  األس سددين

  مد   ضد و ين  بد لك  فه   املمتسس    يف  أم هل   يستثم وا   ال ي   ه   ف ألس سين والث ن ين  األس سين و   فئتن املص ع
  والعمدد ل  واملسددتثم ي   األمدد ال   ؤوس  أصدد  ب  مدد   كدد   الفئدد   هدد    ضددم   ويدد خ   للممتسسدد   العدد     السددري  ضددم ا   أجدد 

  املمتسسدد   ر  سدد   الدد    ابلنشدد    تتدد ث   أو  تددمتث   الددي  اجملم عدد    أو  األفدد ا   كدد   فتضدد   الث نيدد   الفئدد   أمدد    والددزابئ   واملدد   وا 
  وغددري  امل  شدد ي   فئتددن   املصدد ع  أصدد  ب  أا   يدد    مدد   وهندد ا.  1متسسدد امل   مدد و ك  بقدد ،  لضددم ا   ضدد و ين  ليسدد ا  ولكددنه 
  تقسديمه   فيهد   ت   والدي  1997  سدن   هلمد   صد       اسد   يف  (Nasiو Caroll)  التصني  ه ا  أس عل  وأيع امل  ش ي 

  نبددد  تف قددد ال  املمكددد   مدد   ال  اسددد   صددد حيب  ف سددل   امل  شددد ي   غدددري  املصددد ع  وأصدد  ب  امل  شددد ي   املصددد ع  أصدد  ب  إىل
  واملددد   ي   والعمددد ل  املسددد   ا   وهددد   ابملمتسسددد   و مسيددد   تع ق يددد   علقددد   تددد بطه   الددد ي   وهددد   امل  شددد ي   املصددد ع  أصددد  ب
  واحلك مدد    الضددغط  ومج عدد    واملسددتهلكن  اإلعددل   وسدد ئ   هدد   امل  شدد ي   غددري  املصدد ع  أصدد  ب  أا   حددن  يف   والددزابئ 

  أا   إال  املصد ع   أصد  ب  لتصدني   املتكد     احملد وال   مد   الد غ    وعلد.  2 ع مد  بصف   واجملتم    اجلمه   وك ف  واملن فسن
  (Clarkson)  كل كسددد ا   بددد   جددد ،  مددد   كددد   بددد لك  منتقددد ي   املصددد ع   ألصددد  ب  يعطددد   تصدددني   أ   يددد ف   مددد   هنددد ا

  ال  حددث  للتصددني   وال افضددن  املنتقدد ي    أس  علدد   وأيع.  املصدد ع  أصدد  ب  تصددني   يف  تدد عه   ومدد   (Caroll)  وكدد  ول
  علدد   املصدد ع  ألصدد  ب  ضدديق    ؤيدد   عدد   يعددر  املصدد ع  أصدد  ب  تصددني   أا   يدد    الدد    (Mitchell)  ميتشدد   م يكدد األ

  أ   فددإا   وابلتدد    املمتسسدد    طدد    مدد   املمدد  س  ابلنشدد    جدد ه    بشددك   ويتدد ث   يددمتث   مصددل    صدد حل  كدد   أا   اعت دد  
  .3سممتس غري  فه   املص ع  ألص  ب  تصني 

 ا علدد  التعدد   علدد  أهدد  أصدد  ب املصدد ع وعلقددته  ابملمتسسدد     اإلمكددوهلدد ا سدد   حدد ول يف حبثندد  هدد ا قدد  
   الشك  امل ا   م ض   يفاالقتص  ي  م  أج  س  ه  وع ضه  بن ع م  التفصي   وه   

 
 
 

 

 
   48  العدد    13  اجمللدد     ج معدد  بغدد ا   تلدد  العلدد   االقتصدد  ي  واإل ا يدد حماولددة جدداد  لتددأط  تظريددة اصددحاب املصدداحل يف دراسددات إدار  األ مددالسددع  العنددز      -1

2007   6. 
2- Samuel MERCIER, l’apport de la théorie des parties prenantes au management stratégique: une synthèse de 

la littérature, 10eme conférence de l’association Internationale de Management Stratégique « AIMS », du 13 au 15 

juin 2001, Faculté des Sciences de l’Administration, Université LAVAL, Québec, P 7. 
3 - Eric PERSAIS, les rapports sociétaux: enjeux et limites, Op.Cit, P 169. 
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 : اه  اصحاب املصاحل يف املؤسسة االقتصادية (10-1) ك  رق   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م  إع ا  ال  حث. املصدر:
  ذا   األطدد ا   ألهدد   سددن  ول تقدد   بعدد  التفصدديل  والت ضددي     ك  أعددلفمدد  خددلل مدد  ظهدد  يف الشدد

  الت    الن   عل   املصل  
  املمتسسد   نشد    مد   امل  شد ي   واملسدتفي ي   املصد ع  أصد  ب  مد   جد ا  مهمد   فئ  املس   ا  كث  :املالف ومحلة األسه 

  تدددزاي  ع ئددد ا  متددد قعن  اخل صددد   أبمددد اهل     املغددد م  خدددلل  مددد   االسدددتثم    لددد ط   يت ملددد ا   املددد لك ا   هدددمتال،  إا    االقتصددد  ي 
  تضدد م   شدد ك   أو  مسدد     شدد ك   أو  تم عدد   أو  واحدد ا  شخصدد   امل لددك  يكدد ا   أا   وككدد    االسددتثم  ا   هدد    مدد   ومن سدد  

  ابملسدتثم ي   األمد   تعلد   سد ا،  واند   ك ا   مهم   املمتسس    أمس ل  م   جز،  عل     ا  م   ك   إا .  آخ  ق ن ين شك  أ  أو
  سي سددد   ت جيددد   يف  احلددد   ل يددد ( Petits Porteurs)  املسددد  ن  صدددغ    أو  (institutionnels investisseurs)  ناملمتسسدددي
  قدددد ا ا   واختدددد ذ  املمتسسدددد   وسي سدددد    اسدددد اتيجي    ت جيدددد   يف  األهدددد   املعيدددد    رثدددد   الددددي  ال حبيدددد   إىل  ف  إلضدددد ف   املمتسسدددد 

  ال  ف ملسدتثم وا    السي سد    تلك  و س   وض    يف   جتم عياال  اجل انل  يف ض ا  أا   أيض  املس  ن ح  فم  االستثم  ي  
  سي سددد   ت ددي  إىل  يدد ع ه   مدد   وهدد ا  كدد لك  الط يدد   املدد    وعلدد   بدد   فقددط  القصددري  املدد    علدد   الدد ب   إىل  فقددط  يسددع ا 

 .1املمتسس  يف  وبيئي  اجتم عي 

 
االجتما يددة مددن طددرا منظمددات األ مددال يف اجلزائددر:    إ ددكالية إدار  العالقددة مددع اصددحاب املصدداحل عمدددم  ملمارسددة املسددؤوليةالع يل ع   ال مح   بق  الش ي     -1

 الث لددث حدد ل منظمدد   األعمدد ل واملسددمتولي  االجتم عيدد   ج معدد  بشدد      الدد و     امللتقدد بددرج بددو ريريج  –حالة املؤسسددة االقتصددادية العموميددة للتوظيدد  وفنددون اللبا ددة  
    .10   2012فيف      14-15

 املؤسسة االقتصادية 

 العم ل 

 

 الزابئ  والعمل، 

 

 امل   وا 

 

 الضغط  مج ع  

 

 اجله   احلك مي  

 

 امللا ومحل  األسه  

 احملل   اجملتم 

 

 الط يعي   ال يئ  

 

 املن فس ا 

 

 اللحق   األجي ل

 



 

 
 

 

 المستدامة  المؤسسات االقتصادية لتعزيز كمدخل االستدامة تحقيق نحو التوجه .………….........الفصل األول
 

77 

   اسدتثن ،  بد وا    ي االقتصد   املمتسسد    لكد   ك دري   أ يد   ذا   املصد ع  أصد  ب  مد   الشد     هد   إا  :الز ئن والعمالء
  ابسدتهلا  وإقند عه   معهد   التع مد   وط يعد   اابئد   يسدتهلكه   وهد    خد م    أو  سدل    منتد ج  مد ت ط  األخدري   هد   ف ج  
  ط يد   عد   للمسدتهلك  اخلد م    حتسدن  إىل   د    إجد ا،ا   عر   ك  املمتسس   م   الزابئ   ي ج   م  إا و   املنتج   ه  

   صد    إىل  ابإلضد ف   املنتجد    ون عيد   جد     حد ل  الص  ق  اإلعل   مث   أ ي   ذا   خ  أ  وخ م    املنت   ن عي  حتسن
  املسدتهلك  يصد    الن د   هد ا  علد    هلد   وال يئيد   االجتم عيد   ابخلصد ئ   واالهتم     ض ه     ج   وقي س  املستهلكن آ ا،

تتجددد  حددد  )اجلددد        العمدددل،  مصددد عفا  ذإ   مميدددز   جت  يددد   علمددد   ذا   منتجددد    اختيددد    علددد   القددد     ولددد   فددد عل  عنصددد ا
 .1اخل م   واألسع  (  يف حن تك ا مس  ته  عر )ال ال،  حتسن السمع  واالستم ا (

  أا   حيدث  للممتسسد    ثد و   مصد    ويعتدروا    أخد    وفئد    وفنيدن  إ ا يدن  م  الع ملن مجي   الفئ  ه   تشم  :العمال
  التكد ي   العمد    كم ديط  ملئمد   عم   ظ و   ت فري  إىل  اه تتع    ب   ف سل  األج    عل   تقتص   ال مهم  مصل   هل 

  ابتكدد    وكدد ا  واخلدد م     اإلنتدد ج  ن عيدد   حتسددن  يف  إجيدد يب  وبشددك   يسدد   ا   ف لعمدد ل   لل دد افز  نظدد    وكدد لك  والتدد  يل
 .2للعم   ج ي   ط ق

  وال ثيقد   املت   لد   الثقد   علد   يد م ن  علقد   أا   عل   االقتص  ي   واملمتسس    امل   ي   بن  للعلق   ينظ   أا   كك  :املوردون
  خبلد   األمد   ويتعلد   تعزيزهد   إىل  وي د     و  مهد   العلقد   هد    يصد ا   أا   اخخد   الطد    مد   ط    ك   يت ق   ل لك  ج ا
  أفضد   علد   احلصد ل  هد   اهلد    ولديس  الط يد    املد    عل   عق    يف  تتمث   املمتسس   م     م   العق   م  ج ي   ن ع

  وبد لك  ومسدتم     ائمد   فد ا   وخدلل  جيد    ن عيد   ذا   ومنتجد    خد م    علد   احلصد ل ه  م  بق   فقط األسع  
حددد ل )اإلبقددد ، علددد  علقددد  ت  يددد     وتنصدددل مصدددل   املددد   وا أيضددد    واملددد   ي   املمتسسددد   أ   الطددد فن  كدددل  الف ئددد    تعددد 

كفد ،  وانتظد    حد ل )اليدرا إسده مه   يف حدن     مستق   ومست ام  و ف  ه مش ال ب  واكتسد ب املزيد  مد  املن قصد  (
 .3م اعي  التسلي  وسلم  املنتج   وكف ،  اخل م  (

  حمددديط  حددد ل  يعددديش  أو  يقطددد   مددد   كددد   ذددد   نقصددد     املسدددتفي ي   مددد   مهمددد   شددد     احمللددد   اجملتمددد    كثددد   :احمللدددي  اجملتمدددع
  وتطد    حيد    إا و     املمتسسد  ر  سد   الد    النشد    هد ا  مد   م  شد    غدري أو م  شد   بصف  س ا، ويت ث وا  اإلنت ج وح ا 
  تددد فري  خيددد   فيمددد   خ صددد   للممتسسددد    االقتصددد  ي   التددد ثريا   علددد   م  شددد   وبشدددك   تعتمددد    احملليددد   والتجمعددد    اجملتمددد  

   التجددددد     وكددددد ا  الع مددددد   اخلددددد م    علددددد   احمل فظددددد   يف  واجلمعيددددد    الضددددد ائل  مسددددد     إىل  ابإلضددددد ف   الشدددددغ    من صدددددل

 
   ع  ي شددددددد ك  سدددددددهي  ال وليددددددد   السددددددد   نشددددددد   01/01/2019  صددددددد يف  مددددددد ل االقتصددددددد  ي    مفهدددددددول ا=وعمدددددددة .. اصدددددددحاب املصدددددددلحة   سدددددددع  حممددددددد  السدددددددي     -1

https://www.maaal.com/archives/20190101/116831   23/05/2020  ات يخ االطلع. 
2 -Charles Fontaine, Antoine Haarman, Stefan Schmid, The Stakeholder Theory, Stakeholder Theory of the MNC, 

December 2006, P 7. 
 .م ج  س ب    سع  حمم  السي     -3

https://www.maaal.com/writer/593
https://www.maaal.com/archives/20190101/116831
https://www.maaal.com/writer/593
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  الدي  املمتسسد    لتلك  اإلجي بي   النظ    ت ع   ابعت   ه   احملل   تم  اجمل  م    العلق   ت طي    عل  تر  االقتص  ي  واملمتسس  
  جتد    أا   عليهد   االجتم عيد   ابملسدمتولي   مت ليد   نفسده   تد    الدي  االقتص  ي   واملمتسس   اجملتم    ه ا  م   العلق  بتعزيز ت    

اجلم عيدد  الددي جتعدد  مددنه       الدد وحمدد  خددلل تكدد ي  احمللدد   اجملتمدد    متطل دد    تل يدد   إىل  خلهلدد   مدد   تسددع   وط قدد   أسدد ليل
 .1كي ا واح ا م ح ا

  ابخاث   مسددتم   وبتزايدد    ك ددري  بشددك   معنيدد   اجملتمدد    أصدد    وقدد     واهلدد ا،  واملدد ،  ال بدد   مدد   كدد   ذدد   ويقصدد    :اللبيعيددة  البيئددة
  ا  واحليددد    الن ددد ات   وعلددد   أوال  اإلنسددد ا   صددد    علددد   االقتصددد  ي   للممتسسددد    املختلفددد   املم  سددد    ت كهددد   الدددي  ال يئيددد 
عدد   االجتم عدد    عدد   الشددك و  املتعلقدد  ذيئدد   بعلدد  املدد   القصددري  مددثل  هدد  تقدد س    و آاث   مدد   واهلدد ا،  وال بدد   وامليدد  

عد   القضد اي امل ف عد   أمد  علد  املد   ال عيد   و   مح ي  ال يئ   ع   اجمل ذ   الغري ال  يد   عد   مد ا  تكد ي  االئتلفد  
  .2ري يف السي س   نتيج  ضغ   امل افعن ع  ال يئ   التغيفه  تق س بدع   م افمثل  

  حك ميدد   غددري  منظمدد    لدد ا،  حتدد    و   أثدد   هلدد   الددي  اهليئدد    بعدد   جتمعدد   تق ي دد   عقدد    ثلثدد   مندد    :المددغط  مجا ددات
  مددد   تط لدددل  الدددي  االقتصددد  ي   للممتسسددد    السددديئ   املم  سددد    حددد ل  اإلعدددل   وكددد ا  العددد    الددد أ   إاث    يف   و هددد   يكمددد 
  حتد ا  الد    للنفد ذ  السديئ  االسدتغلل  الحظ ا  إذا  م   ح ل   يف  إيض ح    بتق     وذلك  شف في   أكث   يك ن ا أبا  مسرييه 

  املمتسسد    كدراي   كثدريا  وتعد ين.  ال يئد   وتل يدث  العمد   قد انن  ول لفد   الشد يف   غدري  املن فسد   مثد   املمتسسد   بع  علي 
  تط لدل  كد ا   وصد      مسعتهد   تد ه    إىل  أ    منه   ال ع     تص ف  أا   حيث  اجلم ع    ه    م  الع م عر االقتص  ي 

  قيمدد   اخنفدد    بسدد ل  املدد    اجل نددل  مدد   سددل ي   آاث   أيضدد   عليدد   ي تددل  وقدد    منتج  دد   مق طعدد   مدد   العدد    الدد أ   مدد   مددثل
  يد ال ول   العفد  منظمد   مد   ك   ذك   كك   الضغط  مج ع    عل   األمثل   وم .  املستثم ي   وانس  ب  ال   ص  يف أسهمه 
   ابطد   وكد ا  (WWF)  للط يعد   العد مل   والصدن وق  حد و   بد وا   وأط د ،  (GREEN PEACE)  األخضد  السدل  ومنظم 
  ابملمتسسدد    يل دد   قدد    الدد    الضدد    ولتفدد   .  املدد اطنن  ملسدد ع    (ATTOC)  امل ليدد   املعدد مل   علدد   الضدد ائل  فدد  
  خلهلد   مد   احلك ميد   غدري  املنظمد    بعد   مد    ق  عل  مب ا   املمتسس    بع   تق   الضغط  مج ع   تص ف   نتيج 
  تقتضددي   مدد   حتدد   تنصددل  كلهدد   تصدد ف     أا   وتددره   العدد    الدد أ   لدد    واالجتمدد ع   ال يئدد   الدد ع   و فدد    تنميدد   إىل  تسددع 
 .3للش ك   االجتم عي  املسمتولي  عليه  تق   الي امل    

 
 .   5   2001   1  املكتل اجل مع  احل يث  اإلسكن  ي    التنمية واجملتمعمن ل حمم       -1
   03/20/2018   علدددددد  م قدددددد  أسدددددد   ال يددددددزنس   شدددددد  ل من  مقدددددد مفهددددددول، اتددددددوا ، التعدددددداره بيددددددنه ، وقيددددددا  رضدددددداه   -اصددددددحاب املصدددددداحل  حممدددددد  خطدددددد ب     -2
-between-conflict-a-there-si-and-with-deal-organization-the-does-https://www.business4lions.com/2018/03/Who

interests.html   23/05/2020  ات يخ االطلع.    
االجتما يددة مددن طددرا منظمددات األ مددال يف اجلزائددر:    إ ددكالية إدار  العالقددة مددع اصددحاب املصدداحل عمدددم  ملمارسددة املسددؤوليةالع يل ع   ال مح   بق  الش ي     -3

     .10  م ج  س ب    برج بو ريريج  –فنون اللبا ة  و وظي   حالة املؤسسة االقتصادية العمومية للت

https://www.business4lions.com/2018/03/Who-does-the-organization-deal-with-and-is-there-a-conflict-between-interests.html
https://www.business4lions.com/2018/03/Who-does-the-organization-deal-with-and-is-there-a-conflict-between-interests.html
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  املمثددد   ابعت   هددد   ك دددري   أ يددد   االقتصددد  ي   متسسددد  امل  هلددد   تعدددري  املسدددتفي ي   مددد   فئددد   احلك مددد   رثددد   اجلهدددات ا=كوميدددة:
حدد ل )االمتثدد ل  إت دد ع القدد انن  املسدد    يف االقتصدد   احمللدد   املسدد    يف معضددل     ته  تكددز مصددل لل ولدد   ف  القدد ن ين

   الدد ع   االعتمد ال ط لد  واجل  يد (  يف حدن تدرا إسده م    مد  خدلل )تعزيدز املند   التجد    واالسدتثم     ال خدي  و 
 .1بسي س   االقتص   الكل (

علدد     املمتسسدد   االقتصدد  ي  املتن فسدد  مدد  بعضدده  الدد ع  ع الدد  املن فسدد  ووضدد ح آلي  دد  واالتفدد ق  تنتظدد   :املنافسددون
  فدددإا   بددد  ت    منددد ذج  يف  للتن فسدددي   اخلمدددس  القددد    إحددد    وابعت ددد  ه تكددد ا من فسددد  غدددري ع  لددد  وشددد يف      وأالإج ا،ا ددد   

 .2عليه   وا ويمتث بنش طه   وا يت ث متسس للم سناملن ف
أيضددد  مددد  أصددد  ب املصدددل   للممتسسددد  مددد  خدددلل تل يددد  احتي جددد        عتدددر األجيددد ل املسدددتق لي ت:  الالح دددة  األجيدددال

جت   مس  يه  أخ ا بعن االعت د   اجل اندل االقتصد  ي   ال يئيد  واالجتم عيد   ولكد   امسمتولي  املمتسس  ال تقتص  فقط  ف
بطد ق ليسد  فقدط ق بلد  لل يد      جتد   ال يئد  وجتد   األجيد ل املق لد ا جتد   اإلنسد ني  ككد   أ اىل مسدمتوليته   أيضد  إ  تشدري

 .3سم  أيض  لألجي ل الق  م  أا تفع  الش ، نفس ياقتص  اي وسليم  بيئي  وع  ل  اجتم عي   ب   
ل ممارســة ة من خــالالمصلحة في المؤسسة االقتصادي  أصحاب  مختلف  توقعات  الفرع الثاني:

 االستدامة

  عد  امل ت د  النتد ئ  يع فد ا أا     االقتصد  ي معهد  املمتسسد تتع مد  الد ي املصد ع   أصد  ب  حد   مد   أصد    لقد  
  للممتسسد  االقتصد  ي   القيمد  علد  فقدط يدمتث  ال النشد   هد ا أا  ذلدك مسدرييه   تصد ف   وعد   ر  سد  الد    النشد  
  ذا  التصد ف   عد   الن مجد  املخد ط  علد  التعد   علد  القد    إىل ه يتعد ا  بد السدهمي  قيمتهد   يف املتمثلد و  ف سدل

   املمتسسد تعطد  أا  مهمد   أصد   لقد   لد لك  اإلفدلس. إىل تدمت   فقد   وقعد  إا  والدي واالجتم عيد   ال يئيد  االح افد  
هد ا    يف  املمتسسد ج ندل مد  تقصدري وكد   املصد ع أصد  ب مد   الكد يف االتصد ل لعمليد   الدلا  االهتمد    االقتصد  ي 

   املمتسسد هد      مسدت   علد  االسدت ام  مم  سد  وإا  ابملمتسسد   الغدري اهتمد   مد   علد  ابلتعد   هلد  اجملد ل ال يسدم 
  املد ا  واجلد ول  .4العملي  ه   يف املص ع أص  ب مش اا مط ل   ب لك فه  واإلعل   الت  و  عل   فزه  جيل أا 

 .االست ام  م  خلل مم  س   االقتص  ي  املمتسس  معه تع م ت ال ي  ع املص أص  ب لتل  ي ن ت قع  

 
  ات يددددخ  190101/1168310ves/2https://www.maaal.com/archi     م جدددد  سدددد ب مفهددددول ا=وعمددددة .. اصددددحاب املصددددلحة   سددددع  حممدددد  السددددي     -1

 .23/05/2020االطلع   
2- Michael e. porter, competitive strategiy techniques for analyzing industries an competitors, the free press, 

1985, P 23.  
3- Sofiane Hamadouche, The Importance adoption of Corporate Social Responsibility for Sustainable 

Development, Global Journal of Economic and Business, Science Reflection, Vol. 2, No. 1, February 2017, P 28.  
كيدد  لل  اسدد     األك    إدار  اصحاب املصلحة عأحد متللبات إتدددجاح  مليددة حتددول البنددوف الت ليديددة إىل املصددرفية اإلسددالميةع   الق    اب ا  ع   الق    بدد يش    -4

 .  41     2017  ج نف   17االجتم عي  واإلنس ني   قس  العل   االقتص  ي  والق ن ني   الع    

https://www.maaal.com/writer/593
https://www.maaal.com/archives/20190101/116831
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 املصلحة يف املؤسسة من مالل  ارسة االستدامة  اصحاب خمتلف توقعات  ن : امثلة(7-1)رق    جدول

Source: Marie-Françoise Guyonnaud, Frédérique willard, synthèse documentaire sur le 

développement durable, du management environnemental au développement durable des 

enterprises, CAP2D / ERM, PF 3169, Agence de l’environnement et de le maitrise de l’énergie 

ADEME, France, Mars 2004, PP 10-11. 

 ذلدك ويكد ا  االتصد ل  يف ج يد   أسدل ب االقتصد  ي   املمتسسد  مد  ينتظد وا  فد ألط ا  اجلد ول خدلل مد ف
 نشد طه  أا  للجميد   تعلد  حبيدث ذلدك مد  تسدتفي   أا  للممتسسد  ككد  وبد لك املعل مد    علد  عند ،  وا  ابحلصد ل

 .واح   آا  يف والثق  الش اك  ب لك فت ق  للست ام   املمتسس  تط ي  ظ  يف  مصل ته خي  
 

 البيئي  اجلات  االجتما ي اجلات  االقتصادي  اجلات  املصلحة  ذات  األطراا
  واملالف املسامهون

 
 بصدد    امل ت طدد  يف املخدد ط  الددت ك   امل لي . النت ئ 

 املخ ط . وتسيري ت ق  املمتسس  
 املخددددددددددد ط   الت قددددددددددد  والدددددددددددت ك  يف

 الشف في .

 ال طنيددددددددد  الثددددددددد و  يف املسددددددددد     العمومية السللات
 واحمللي .

 بتشدد يع   املتعلقدد  القدد انن احدد ا 
 العم .

 والق انن. اح ا  التش يع  

 اإلمدد ا  ضددم ا  ا ي  االسددتم  التامني و رعات البنوف
 املدد ل  أس ابالحتي جدد   مدد 

 ال مي .  س   املت اول 

 التصددني  معدد    االحتي جدد   ت قدد 
 التكدددددددددد لي   مدددددددددد  ألجددددددددد  التقليدددددددددد 

 العم . ح ا ث

 ال يئيددددددددددددددد  املخددددددددددددددد ط  يف الددددددددددددددت ك  
 مبدد  العمدد  وأتثريا   امل ليدد  وحدد ا ث

 ال  ط .  م   املق ولن ذلك  يف
  والن ا ت العمال

 
 ال اخليددددددددددد   االستشددددددددددد    الت فيدددددددددددز  األج  .  عي  االجتم  الع ال 

 ومهددد  ا  قدد  ا  التكدد ي   تطدد ي 
 العم .

 احمللي . ال يئ  اح ا 

 امل ا  . استهلا الع  ل . التج    اخ اب  األخلق  اجل   . الضم ا   الز ئن
 لفني ا ص ئ اخل من ج  األخلقي  ابحل ج   التمسك األم   ط يل  ش اك  علق    املوردون
  املناولون

 
 اإلعدددددددددل  الع  لددددددددد   املك فددددددددد  

 وأفدددددددددد ق التطدددددددددد   بت جيهددددددددد  
 التع وا. واستم ا ي 

 بشددددد و  املتعلقددددد  املتطل ددددد   من جددددد 
 وامل اجع . ال ق ب  اإلنت ج وط ق

 ال يئيدد  ابملتطل دد   ال اضدد  التع يدد 
 وسدددددريو   خبصدددد   املنتجددددد  

 العم .
  املوز ون

 
 جاإلنتدد   تكدد لي  يف الددت ك  

 امش.واهل  
 أثندددددددد ، التغليدددددددد  نفدددددددد اي  اختددددددددزال األخلقي . املنتج   تط ي 

 احلسدددددددددددددد  ا واألخددددددددددددد  يف النقددددددددددددد  
 ال يئي . اجل انل

  املنافسون
 

 األخددلق  املن فسدد   شدد و  احدد ا  ال جعي . املق  ن 
 االجتم ع . غي ب اإلغ اق

 احلم ي . ق اع  اح ا 

 احتي جددددددددددد   احلسددددددددددد  ا يف األخددددددددددد  متسس .امل  ي واستم ا بق ،  واإلقليمية احمللية اهليآت
 احليدد   يف اجملتمدد  احمللدد  واملشدد  ك 

 العم . ف   ت فري احمللي  

 مددددددددد  احلددددددددد  والشدددددددددف في   اإلعدددددددددل 
 ال يئي . األض ا 

  حكومية غ  املنظمات
 

 األمددددددددددددددد ال  ت دددددددددددددددي  عددددددددددددددد  
 وال ش  . العم ال 

 اإلنسددددددد ا  امل اثيددددددد  حقددددددد ق احددددددد ا 
 ال ولي  والشف في .

 ال يئي . اخاث  م  حل اب تزا االل



 

 
 

 

 المستدامة  المؤسسات االقتصادية لتعزيز كمدخل االستدامة تحقيق نحو التوجه .………….........الفصل األول
 

81 

 االســتدامة فــي المؤسســة  المصــلحة مــن أجــل تحقيــق  أهمية الحوار مع أصــحاب  الفرع الثالث:

 االقتصادية

   ي سدد  علدد ف   االسددت ام   لت قيدد   أ ا   ابعت   هدد   املصددل    أصدد  باحلدد ا  مدد     اسددتخ ا   متزايدد    بشددك   سدديت 
  الت صدي   وأعم ل املتج    الط ق  مص    استخ ا  ت ل وت سي   املن خ  التغري م   ابلتكي  األم   يتعل  عن م   ث لامل

  للمد ا   املسدتم   والتطد ي  املضد ف  القيمد  لسلسد  املسدتم  والتطد ي  الصد ي  اخلد م   وحتسدن  املد ا   وإ ا   املسدت ام 
  تد ل يف مكثد   بشدك   أيضد  اسدتخ امه  سديت  كمد   وال يئيد  االجتم عيد  ملعد يريا تنفي    أو التعليمي  اخل م   وحتسن
النشدط ،   إىل اإلشد     جتد    وهند   اهتم م  د  وتم عد   املمتسسد   بدن التف عد   إط   ويف املست ام  االقتص  ي  التنمي 

وعليد  ككنند  ت ضدي     .خ امه است  فيزبت  يق م ا  ال ي  امل ين واجملتم    واخل   الع   القط عن م  الف عل  اجله   يف
     1االقتص  ي  يف النق   الت لي  أ ي  احل ا  م  أص  ب املصل   م  أج  حتقي  االست ام  يف املمتسس  

  عمليد   إطد   يف واملشد    التعد وا  إمك نيد  إلاتحد  منهجيد  ف ضدي  تقد    علد احلد ا  مد  أصد  ب املصدل     عمد ي  -
  العمليد   هد   وإجند ح   التغدريا هلد   حمد    صدي غ  وضد   ككد  وحدىت  ابملمتسسد     ام االسدت  لت قيد  املتشد بك  التغيدري
  جيددد  احلددد ا ا     أا   إىل  هنددد   اإلشددد     وجتددد     املعنيددد   العمليددد    يف  االهتم مددد    تم عددد    لتلددد   إشددد اا  يدددت   أا   جيدددل

  كد   ق د  م   االلتزا  م   ع ليق  ا     وت ف للنت ئ  حت ي   عملي  أ  جن حتمتم     أا  ش ا  م  املصل   ألص  ب  اإلنش ،
  علقد   يف تد خ   اجملتمد   مسدت   علد  املختلفد  الف علد  اجلهد    مد  الع يد   وهند ا  التط يد  عند   العمليد  يف املشد  كن

 .التط ي  يف  الفع ل  واملش  ك   الق ئم  الت  اي  م    والتع م   املمكن  احلل ل خي  ا  من قش  ذ   مش ا  تع وا 
   ؤ   فدددت   خدددلل  مددد   وذلدددك  املتشددد بك    امل اقددد   يف  ابنددد ،   ط يقددد  تعددد    مددد  أصددد  ب املصدددل    احلددد ا   ف ضدددي   ا إ  -

  بشدددك   حلددد ل  إىل  ال صددد ل  ت   مددد   وإذا   املصدددل    وأصددد  ب  املشددد  كن  كددد   يق لهددد   أا   ككددد   ج يددد    تع مددد خليددد  ا   
  املهد  ا   وتتف عد    لهد تق ككد  نتد ئ  علد  احلصد ل وكد لك تدز ا  الد أ   يف اتفد ق إىل  الت صد  احتم ليد   فدإا  مش ا 

  يقد   ال احد    القطد ع إطد   ويف فإند   ذلدك ومد    القط عد   حلد و  عد ب   مشد ك   أهد ا  علد  العمد  يدت  عند م   معد
 .إجي بي أتثريا    مح اث املختلف  النظ  وجه   ت   ل

  ال  دث إمك نيد  تدي ي كبد ل  وهد النظد   ووجهد   الد ؤ  لتلد  جتميد   علد احلد ا  مد  أصد  ب املصدل     عمد ي  -
  االختلفد    إا   و الق ئمد   املصد عل  عد   الطد    تغد   أو  احللد ل  نصد  إ  عند    تت قد   ال حل ل ف ضي   ع  املش ا

  مد  م تكد   حلد ل  ف ضدي   ل ضد   ك دري  ط قد  جع ته  يف ختف  املصل   أص  ب م  املختلف   اجله   بن والنزاع  

 
   م جدد  سدد ب    امليدداه ملصددادر املتكاملددة اإلدار  اصددحاب املصددلحة يف =ددوارات الندداجح التلبيددقع دد  اهلدد       ف ي   ت مجدد  حممدد  جريال   فريا ك نك   سيلفين  بي ا  -1

 20  . 
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  حددد ا ا   فع ليددد   تدددز ا   أا   فددديمك     معددد  واملددد ا    السددد    جتميددد    ت   مددد   إذاهددد ا  و   للممتسسددد     املسدددت ا   التطددد ي   منظددد  
 .إض يف بشك  املصل   أص  ب

  عمليدددد    ضددددم   واالهتم مدددد    النظدددد   ووجهدددد    الدددد ؤ   لتلدددد    بددددط  إمك نيدددد   أصدددد  ب املصددددل  احلدددد ا  مدددد     تددددي ي  -
  والتعددد وا   لت اصددد ل   تكددد  وم  ج يددد    وأشدددك ل  صدددي    م ا،مددد   علددد   عمددد ي  فإنددد   وبددد لكابملمتسسددد       والتط يددد   التخطددديط
  التط يد   يف والفع ليد  الكفد ،  حتقيد  علد  عم ي ب لك  وه   مع  املختلف  امله  ا   م  عل  عم م  خلل ال  املش ا
  .املست ا 

  احللد ل  لسد    اجلم عيد  املع جلد  إىل هد  يو  املشدكل  عد  النقد ب كشد  يف احل ا  م  أص  ب املصل   س ه ي  -
  فد  تتزايد     فسد   املصدل   أصد  ب كد   يضد  األمد  أا  إىل ظد اون ت ام  ابملمتسسد   يد  االسدمد  أجد  حتق  املمكند 
  ال دح إق مد   لد ع   تد ل هن لدك يكد ا  ذلدك إىل وابإلضد ف   املشد  ك  فد   طد ال فع لد   تظد  الدي التعد وا  ش ك   إ س ،
 .ناملش  ك للف علن ال اتي  املسمتولي  يف التغيري  إ خ ل زحتف ش ا  م  الي
  عليهددد   املتفددد   لألهددد ا   امللدددز   التط يددد   بدددنابملمتسسددد     التددد ااا   إحددد اث  إمك نيددد   احلددد ا  مددد  أصددد  ب املصدددل    تدددي ي  -

 .للتعل  املش ا املتزام  واالنفت ح
  علد   للتغلدل أس سدي  ق عد    معد  ا يكد   العد مل  النتد ئ  والتعد وا  لت سدن امل جد ألصد  ب املصدل   و   ،ال ند احل ا   -

  وإ ا   الط ق   م ا   وأتمن االقتص  ي  وحتقي  الع ال  الفق  ومك ف   املن خ  التغري يف  تتمث والي  الق ئم  الت  اي 
أو علدد  املسددت   اجلزئدد   ومندد  حتقيدد  االسددت ام  سدد ا، علدد  املسددت   الكلدد     السددك ين   النمدد  وحتدد اي   والسددل   املدد ا  

 .)املمتسس  (
  اجد   ابملمتسسد   املصدل   أصد  بمد     ا احلد عد  ي ملد ذالسدمتال التد       طد ح ام  خلل مد  سد   وللت ضدي  أكثد  ككنند

مد  أجد   حل ا  مد  أصد  ب املصدل   ابملمتسسد   واإلج ب  عل  ه ا السمتال ال   ي ن أ ي  ا  ؟لت قي  االست ام  واع ا
 حتقي  االست ام  ن ض ه  يف اجل ول الت   
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 ؟ االستدامةلتح يق    وا دا  هنج ملؤسسة    املصلحة   اصحاب ع  م وارا=  عدي  ملاذا:  (8-1)جدول رق     

 اإلدار  اصحاب املصلحة يف =وارات الناجح التلبيقع   اهل       حمم ت مج     ف ي   جريال   فريا ك نك   سيلفين  بي ا  املصدر:  
 .21   2014اجلم عي   إنتري   ال اي     معه املياه ملصادر املتكاملة

 

 التفس  اهلدا
 والت صدي  اإلمد ا  سلسدل  إ ا   املثد ل سد ي  علد  معهد  جتلدل الدي الت د اي  .وجتميعه   بطه  يت  امله  ا 

 والع ملد  لألهد ا  امل جهد  للشد ك   االجتم عيد  واملسدمتولي  والت اصد  املسدت ا 
 .املختلفن للف علن املت  ين اخلرا   جتمي  لتتطل   للعملي املتزاي   

 بشك  أكث  استخ امه  يت  واملص    الس  
 .فع لي 

 االسدتف    عمليد  حتفيدز علد  يعمد  املصدل   أصد  ب ح ا ا  إط   يف التع وا
 بشددددك  اسددددتخ امه  يدددت  إندددد  حيددددث واملصددد     السدددد   مدددد  فع ليددد  أكثدددد  بشدددك 
 .ست ام (سس  امل)املمت  اهل   لت قي  مش ا

 أكثد  تكد ا احل ا  يف حتقيقه  يت  الي النت ئ 
 ابحلل ل  مق  ن  واست ام  الوق    للت م  ق بلي 
 .الف  ي 

 أص  ب املصل    ولكن  يق له  واحل ا  التع وا إط   يف  حتقيقه   يت   الي  النت ئ 
  يزيد مد  أفضد   وهد  املصدل   بشدك  أصد  ب عمد  حمديط يف أيضد  ق  هلد  يدت 

يف املمتسسدد  مدد  أحدد  حتقيدد   التعدد وا املشدد ا علقدد   وتشددجي  الق دد ل نسدد  
 .االست ام 

 ااي   علد  املصدل   أصد  ب حد ا ا  تعمد 
االسدت ام   حل ل إلجي   املتش بك  النظ   ط ق 

 ابملمتسس .

 علد  املتشد بك  الدنظ  ط قد  تد عي  يدت  املصدل   أصد  بمد   احلد ا  خدلل مد 
 حلق ل املش ا والتك ي  املختلف  الط ق   مي جت  إىل   ابإلض فاملشكل  ح 

 مم  س  عن  ابحل ل مق  ن  التعل  ق    س ع  ااي   إىل تمت   أا ش ا  م   التع م 
 .املمتسسي  األنشط 

الددددددد أ   تكددددددد ي  عمليددددددد   ومصددددددد اقي  جدددددد   
 .أعل 

وجهد    إشد اا يدت  عند م  أعلد   تكد ا الد أ  تكد ي  عمليد   ومص اقي  ج   
 واحلج  املختلف  األس ني  ومع ف   واملص ع  االهتم م   م اان  وتت  متع    نظ 
 .ح ل حتقي  االست ام  ابملمتسس  املتصل   امل اق  رن  أا ش ا  م 

 تكددد ا عليهددد  املتفددد  اتيجي   االسدددت ام  اسددد
 .التط ي  يف أسه 

  ي ه تط يت  عن م  التط ي  يف أسه  تك ا عليه  املتف االست ام   اس اتيجي  
مد   أصد  ب املصدل   إقند ع جيد   أا جيدل فدل ومتد ااا  شدف   حد ا  يف أ 

إىل  ال صدددد ل الف علددد  يف مشددد  كته  خدددلل مددد  ذلددددك يدددت  أا ككددد  بددد  ال  ايددد  
 .مع جلته  ر  الي النت ئ 

 مددددددددد  تزيددددددددد  املصدددددددددل   أصددددددددد  بحددددددددد ا ا  
لت قيد  االسدت ام   الد اع لللتدزا  االسدتع ا 
 ابملمتسس .

لللتدزا  الد اع   االسدتع ا  مد  تزيد  أا شد ا  مد  املصدل     بأصد ا ا حد  
مد   يزيد  املسدتق    ممد  تشدكي  التد ثري علد  يف يسد   ا املشد كن إا حيدث

 .لت قي  االست ام  ابلنج ح املش ا اهتم مه  وم  املش ك   ابملسمتولي  شع  ه 

 عددددددد  تصددددددد   املصدددددددل   أصددددددد  بحددددددد ا ا  
 .تم اجمل يفالنزاع   و  التصلل

 عمليددددد  تشدددددجي  علددددد  تعمددددد  املصدددددل   أصددددد  بحددددد ا ا   يف الفع لددددد  املشددددد  ك 
 تغيري عل  يعم  أا ش ن  م  وه ا   املستق لي  لإلمك    املش ا االستكش  

 .للجمي  ج ي   تع م  إمك    ويفت  املش  كن منظ   نط ق وت سي 
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 المؤسسة االقتصادية في االستدامة إدماجطرق : رابعالمبحث ال

يف املقدد  اب   والددي تكدد ا إمدد   تصدد  ي   امل  ددث طدد ق إ مدد ج االسددت ام  يف املمتسسدد  االقنتندد ول يف هدد ا    سدد  
عدد  ط يدد  إنشدد ،    أا املمتسسدد  تقدد   ابعتمدد   املفهدد   عدد  ط يدد  ت ددي سي سدد    إسدد اتيجي    أومدد  خددلل    الط عيدد 

النظميد   حيدث تقد   منظمد       سيل  الث ني  فتتمث  يف املقد  اب وظيف  للتنمي  املست ام  تعح بقض اي االست ام   أم  ال
 شه  ا  متعلق  ابالست ام   وه ا م  سنتط ق إلي  م  خلل املط لل الت لي .ري و ا  مع ي ولي  مص  

 تنفيذ صحيح  وأسلوب  اعتماد رؤية  طريقةالمطلب األول:  

تطلدل تم عد  مد  املتطل د   ككنند   االقتص  ي  م  خدلل هد   الط يقد  ياملمتسس   يفإ م ج مفه   االست ام  
 ت ضي ه  يف النق   الت لي  

الت جهددد   ال يئيددد  ابالعتمددد   علددد     الفددد ئز  تف قددد  علددد  املن فسدددن يف ظددد   إا املمتسسددد  :  اد رويدددة صدددحيحةا تمددد  -1
 Winston Andrew)وصددف  كدد  مدد    2006 فدد  عدد  فم احدد  التطدد   االسدد اتيج  مدد  أجدد  إتقدد ا م دد أ االسددت ام .  

Easty, Danial) مدددد  األخضددددد  إىل  "تدددد ب معنددددد ا بدددددددد   ( يف كهدددد   اإلسدددد اتيجي  )إسدددد اتيجي  الت ددددد ل حدددد  االسددددت ام
. وقد  ت ر يد  هد ا  1ممتكد ي  علد  ضد و   حتد ل املم  سد   ال يئيد  إىل اسد اتيجي   بيئيد  (Green to Gold) "الد هل

يف مقدددددد ل معندددددد ا بددددددددد "ملدددددد ذا   (Nidumolu Ram Mr.Rangaswami, C.K, Parhalad) اإلطدددددد   خ صدددددد  مدددددد  طدددددد  
 .( Why sustinability is Now the Key Driver of Innovation)" للبتكد    ال ئيسد االسدت ام  هد  اخا احملد ا  

  ال ائدد   الددي تسددع  لت قيدد  االسددت ام  عدد    مدد  تلجدد  لتخفددي  املخدد ط  والتقليدد  مدد  التكدد لي  ووضدد    إا املمتسسدد  
التنظيميد . ورد  عمليد  خلد     ثق فد الاس اتيجي   ملئم  خلل  القيمد   مبد  يف ذلدك العن صد  املعن يد  ك لعلمد  التج  يد  و 

  2القيم  أب بع  م اح  أس سي 
تفددد ق علددد  املن فسدددن علددد  االمتثددد ل  لل  املمتسسددد  ت كدددز    املرحلدددة األوىل:ال يدددال  أل دددياء اال تياديدددة بلدددرق جديدددد :

قتصدددد  ي    فدددد ،  االت كددددز علدددد  الك  فنجدددد  أا املمتسسدددد  وابلتدددد       للقدددد انن ال يئيدددد  واإل ا   ال يئيدددد  للمخدددد ط  والتكدددد لي 
مد  أهد  امل د   ا  يف  والد   يعد  سدن      30مند    3(3M)فعل  س ي  املث ل عن  إنش ، ب  م  من  التل ث لش ك     ال يئي 

مليد   جنيد  إسد ليي     2.5نت ئ  م هد    ختفدي  امللد اث  أبكثد  مد     2005ه ا اجمل ل  حيث حقق  املنظم  يف ع    
كمدددد  أادددد  وضددددع  األسدددد س لت قيدددد  األهدددد ا  ال يئيدددد  اخل صدددد  بددددر م       وال   مليدددد    1واقتصدددد   يف املدددد ا   مبدددد  يقدددد    

 .   %20  األم  ال   س   يقل  م  النفق   املتعلق  ابستخ ا  الط ق   االن ع اث  والنف اي   2005/2010

 
1- Daniel C. Esty, Andrew S. Winston, GREEN TO GOLD, Yal university press, 2006, P 7. 
2- Ram Nidumolu, C.K. Prahalad, and M.R. Rangaswami, Why Sustainability Is Now the Key Driver of 

Innovation, Harvard Business Review, September 2009, PP 57-64.  
3-  M3    مس    ع م  أم يكي   ك ا امسه  س بق   "ش ك  التع ي  والتصني  مينيس ات"  مق ه  يف س ن  ب ل  مينيس ات ال الاي  املت   .ك ش   
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للمنتجد       ق واسد  معد    تصدمي  علد  نطد  تقد   املمتسسد  ال يال  أل ياء اجلديد  بلرق جديد : ة الثاتية: املرحل 
فعلد   والعملي   والنظ  لت سن استخ ا  املد ا   )كفد ،  املد ا  ( وإ ا   املخد ط  عدر سلسدل  قيمتهد  )سدريو   القيمد (.  

   يف تدد ل "صددف  نفدد اي " إىل إعطدد ، األول يدد  للكفدد ،  ال يئيدد  عددر عملي  دد  1(Dupont)أ   التددزا  شدد ك   سدد ي  املثدد ل  
يد  علد  منتج  د  ك لسدج   والنيلد ا اعتمد  ا علد  تقليد  التكد لي  و  اسد  املخد ط  ال يئيد     ال يئوق  تقد   تط يد  امل د  

 م  أج  املس    يف  ف  األ ابح يف املستق  .
مبددد  أا ال ؤيددد  ت سددد  مددد  املسدددتق    تصددد      :ل )األتشدددلة( األساسدددية للمؤسسدددةاملرحلدددة الثالثدددة: تعددددي  يف األ مدددا

للصدددن ع   الكيمي ئيددد     2(Dow)فقددد  ق مددد  شددد ك      صددد   ملددد اخي  ج يددد   والنمددد ت ام  ماالبتكددد  ا  يف تددد ل االسددد
  بسددد ل ت جيددد  عجلددد  االبتكددد  ا  يف الع يددد  مددد  خطددد   إنت جهددد   خلقددد   2015بتجددد وا أهددد ا  االسدددت ام  لعددد    

  . فجددد ه منتجددد   ج يددد   مت ائمددد  مددد  ال يئددد   اسدددتخ م  التكن ل جيددد  بددد ،ا مددد  الط قددد  الشمسدددي  وحدددىت ال طددد  اي 
األعمدد ل األس سددي  الدد   كدد ا يعتمدد  علدد  األنشددط  التقلي يدد  للمدد ا  الكيم ويدد  حتدد ل إىل االعتمدد   علدد  مدد ا  متطدد     

 للط ق  واستخ ا  ك ، للتكن ل جي .
اسددتغلل الت جهدد      حتدد ول املمتسسدد  املرحلددة الرابعددة: إتشدداء منددوذج جديددد لأل مددال قددائ   لدد  االبتكددار والتميددز:  

وبشددك  أس سدد     ميددز يف مندد ذج األعمدد ل  العلمدد  التج  يدد   التددزا  العدد ملن والعن صدد  املعن يدد  األخدد   لدد  التال يئيدد  خل
 وإعد    التع يد  ابسد اتيجي    مد  أجد  القد    التن فسدي . وأحسد  مثد ل علد  ذلدك م د     شد ك  إع    ر قد  املمتسسد 

(Electric General)   ك  لددديس    ركددد  الددد ئيس التنفيددد   للشددد  2010لددد ل  ا ا  حبمليددد    وال  كدددإي    25لل صددد ل إىل
 كقطل للط ق  وال يئ  وإمن  بن ، "ه ل " خض ا، يف العلم  التج  ي  للش ك .فقط إلع    ر ق  املمتسس   

إا احلصدد ل علدد  قدد    تن فسددي  يف ظدد  وجدد   ت جهدد   االسددت ام  ال يتطلددل   ا تمدداد اسددلوب تنفيددذ صددحيح:  -2
أيضدددد  تنفيدددد  صدددد ي  يف مخسدددد  مندددد ط  ح جدددد  وهدددد   القيدددد     الطدددد ق واألسدددد ليل       وإمندددد فقددددط وجدددد    ؤيدددد  صدددد ي 

  ند ط  السد بق   علد  املمتسسد  اإلس اتيجي   اإل ا   وإع ا  التق  ي  وه  ممثل  يف الشك  امل ا . يف ك  منطقد  مد  امل
 نظ .االنتق ل م  املنه  التكتيك  املنف   إىل املنه  االس اتيج  التك مل  امل

 
 
 

 
   . ش ك (Eleuthère Irénée du Pont)كمط ن  لل   و  م  ق   إل تري إ يني   و ب ن     1802ه  ش ك  كيمي ئي  أمريكي   أتسس  يف    (DuPont) و ب ن     -1
 ( م  حيث القيم  الس قي .BASFه  اثين أكر ش ك  كيم واي  يف الع م )و ا، ابس      ح لي  ب ن    و

ه  ش ك  كيمي ئي  أمريكيدد  متعدد    اجلنسددي    ومق هدد  يف مي الندد  ب اليدد  ميشدديغ ا. تقدد   شدد ك   او منتجدد   الكيمي ئيدد   ال لسددتيكي      (DOW)ش ك   او كيميك ل  -2
  ول .  180   واخل م   إىل األس اق االستهلكي  الي تشم  الغ ا، والنق  والص   وال وا، والعن ي  الشخصي  وال ن ،  وتعم  يف ح ا   جاملنتالز اعي  و 
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 : املناطق ا=رجة يف جمال تنفيذ االستدامة (11-1) ك  رق   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: David A Lubin, Daniel C Esty, The Sustainability Imperative, Harvard Business 

Review, May 2010, P 5. 

 

 

 

 

 

 قي    اإل ا ا  )املص ع( بشك  انف ا   

 قيق   غري متسق  يف  ق غري استخ ا  ط  
 مس  ا  منفصل  

ب ام  وم    ا  غري منسق  م  الن حي   
 التكتيكي  

 مسئ لي  منق ص  

تق  ي  غري منظم  تستخ   أ وا  غري  
 معي  ي  

خلدددد  مسددددت   قيدددد    الدددد   يدددد بط بددددن إسدددد اتيجي  
االسددت ام  مدد  امل دد   ا  والنتدد ئ   وتطدد ي  أهدد ا  

والعمدل، وغدريه  مد     وا مش ك  ابلش اك  م  املد
 األط ا  ذا  املصل  .

 رفع ال ياد  

إعددد ا  بط قددد   إجنددد ا االسدددت ام  ركددد  مددد  املق  نددد  
املك ني   أفض  مم  س   املق  ند  واتصد ال   اخليد  

 وخ  جي  منسق .

املسددددد ،ل  املشددددد ك  مددددد  خدددددلل األهددددد ا  املتك ملددددد  
 وتقيي  األ ا،. 

ي  واخلطددددددط األس سددددددتكييدددددد  إسدددددد اتيجي  األعمدددددد ل 
 التشغيلي  م  التغريا  الي تف ضه  االست ام .

حتلي  األعم ل املهني  اعتم  ا عل  ال يئ  م  خدلل 
اسدددددددتخ ا  منهجددددددد  للطددددددد ق املتخصصددددددد  ك  اسددددددد  
املخددددد ط   ختطددددديط السدددددين  ي ه    احلصددددد ل علددددد  

 شه  ا  ج ي   للمع ي   وغريه .

تنظي  الت ارير  
 واالتصال

 إدار  متكاملة 

ف  تكيي
اإلسلاتيجية  

 وتشرها 

تنظي  اللرق  
 والنماذج



 

 
 

 

 المستدامة  المؤسسات االقتصادية لتعزيز كمدخل االستدامة تحقيق نحو التوجه .………….........الفصل األول
 

87 

   1ش ح مفص  لك  املن ط  احل ج    وفيم  يل
يف حددن أا الع يدد  مدد     سدد اتيجي  للسددت ام  تتطلددل احتي جدد   مم ثلدد  مدد  القيدد    العليدد    ا  اإلإا امل دد   ال يدداد :  -

إىل أخدد  . وابلتدد      متسسدد لدد يه  اخا  ئدديس مكلدد  ابالسددت ام   جندد  أا  و   خيتلدد  بشددك  ك ددري مدد  م  املمتسسدد  
لت جددد  حددد  االسدددت ام  عددد  ط يددد   ثدد  يف اواملتم  لت سدديس هددد ا امل قددد  اجل يددد  للممتسسددد علدد  القيددد    العليددد  خلددد  التدددزا   

 لقيددد    الدددي تسدددع  لت قيددد  االسدددت ام  جيدددل أا تطددد   أهددد ا  مشددد ك  مددد   ي  املددد ا   واملسدددمتولي   الضددد و ي   فختصددد
 اخلصدد  . فعلدد  سدد ي  املثدد ل شدد ك   تم عدد  واسددع  مدد  أصدد  ب املصددل   كدد لزابئ   مج عدد   الضددغط  املن فسدد ا وحددىت

 .في  واا ع     وقط  ان ع اث  الغ ا لت فري عش ا  م  ملين ال وال ا   عل  ختشك  مكثبك ك ك ال عمل   
    ؤيد  حد ل االسدت ام   جيدل علد  الف يد  التنفيد    عند م  رتلدك املمتسسد است دال طرق واسالي  لت يي  ال يمددة:   -

حتد يث الطد ق    متسسد  مد  امل  ل ا تتطلدل االسدت ام   إع ا  ق  ا  متخصص  لتقيي  اخلي  ا  وقي س املن ف  واملخ ط  
التقلي ي  لألعمد ل وحتليد  االجت هد    ختطديط السدين  ي ه    وضد  مند ذج املخد ط   وحدىت اسدتخ ا  حم سد   التكد لي   

لتت ددد  آاث  االسدددت ام  غدددري    ق احل ليددد  الدددي تسدددتخ مه  املمتسسددد  معظددد  الطددد    فللسدددتج ب  ملتطل ددد   االسدددت ام  ال يئيددد 
  قدددد  ال يددد    وابلتدددد   ال ككددد  التع مددد  مدددد  األ وا  الدددي تتصدددد  ذددد   اخلصدددد ئ  غدددري  قيمتن سدددق  وغدددري مكتملدددد  و 

 (Fujitsu)فشدد ك    ل التكدد لي  واملندد ف  واملعدد ي     اخا تقدد   بتطدد ي  أفضدد  أ وا  القيدد س االسددت ام  يف تدد  واملمتسسدد  

 قد  التكد لي  احملتملد   اإلنت جيد      ال طمثل تط   بط ق  لتقيي  األ ا، تسم  "ممتشد  التكلفد  اخلضد ا،"  حيدث تقدي  هد
أخدددد   تعيدددد  تشددددكي  أ وا  وطدددد ق أخدددد      ي  وال يئيدددد  للشدددد ك . وهندددد ا ممتسسدددد  واخاث  ال يئيدددد  للم دددد   ا  االقتصدددد  

  ق ئد   اجلد    لفد   ط يلد    (3M)   فعلد  سد ي  املثد ل جند  أا شد ك ست ام  لك  ج انل النش   ابملمتسس لت قي  اال
ان عدد ث  و لت سددن الكفدد ،  التشددغيلي  وجدد    املنددت  لتخفددي  اسددتخ ا  الط قدد  والنفدد اي    (six sigma) تط دد  منهجيدد 

 الغ ا واالحت  س احل ا  .
م  احلص ل عل  ق ع   صل   م  ال يد    الت ليليد  اعتمد  ا علد    مبج   أا تنته  املمتسس  تنمية اإلسلاتيجية:  -

 يدد  تنميدد  اسدد اتيجي   متميددز  يف تدد ل االسددت ام . إا الع يدد  مدد   ه  عدد  ط امل حلدد  السدد بق   سدد   حتدد ول ر قدد  نفسدد
ستسدددع  لت قيددد  االسدددت ام   فإاددد     ل ال اخليددد   ولكددد  مبددد  أا املمتسسددد  ج اندددل اإلسددد اتيجي  سدددتعتم  علددد  اجل انددد

الدي    متسسد  ومد  بدن امل  ستعتم  بشك  متزايد  علد  اعتمد   مدنه  مفتد ح مبشد  ك  األطد ا  ذا  املصدل   اخل  جيد .
  360ق   امل ي  التنفيد   هلد  مطدلق بد  م  االسدت ام     2006ع     فف    (Wal-Mart) ش ك جن   ات ع  ه ا االجت    

مدد  الط قدد   املتجدد     احلصدد ل علدد  صددف  مدد  النفدد اي   خفدد  ان عدد اث    %100ووضدد  أهدد ا  واضدد   لشدد ا،  
ت ام  متك ند   شد ك   لتقيدي  االسد  الغ يد  أنشد   املمتسسد   قد  هلد  حتقيو    الغ ا  بي  منتج   حتد ف  علد  املد ا   وال يئد 

 
1- David A Lubin, Daniel C Esty, The Sustainability Imperative, Harvard Business Review, May 2010, PP 5-6.  
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الفع ليدد    مجيدد  هدد         خددرا، مدد  املنظمدد   غددري احلك ميدد   املسددئ لن احلكدد مين واملدد   ي مدد  أعضدد ، مدد  املمتسسدد 
  ام  مثدد يف تدد ل االسددت    مسدته ف  مدد  ق دد  املمتسسد   كدد  ف يدد  ي كدز علدد  قضددي  إسدد اتيجي و   تعمد  حتدد  قيدد    املمتسسد 

    ا، األعمدددد ل لددددد ع  اسددددت ام  املمتسسددددد التسددددهيل   امل افددددد   التغليدددد   النقددددد  واإلمدددد ا   تطددددد ي  طدددد ق ج يددددد   يف أ
مليد ا  وال     200وفد ا  أبكثد  مد       وحققد  املمتسسد %38فإس اتيجي  النق  ل ح ه  حسن  م  الكف ،  حب و   

 ط  سن اي.  200000سن اي وخفض  م  ان ع اث  الغ ا بدددد 
حدد  االسددت ام   جيددل علدد  املمتسسدد    مدد     مدد  أجدد  احلصدد ل علدد  مندد ف  اإلسدد اتيجي  امل جهدد   املتكاملدددة:  اإلدار 

  يف حن مسدمتولي  التنفيد   ا أتع م  املست   األعل  للممتسس يمك  للقي    أف    ال وتيني أه ا  االست ام  يف اإل ا  
أهدد ا  االسددت ام  يف لتلدد  عملي  دد  اإل ا يدد  بشدد      أ تدد   (Dow)مثدد     ف لع يدد  مدد  املمتسسدد  ت جدد  يف امليدد اا   

 ي م . 90استع ا  م   خطط االست ام  ل ظ ئفه  ومص حله  م  اإل ا   العلي  يف غض ا  
اسدددتثم   يف التكن ل جيددد     ع يددد  مددد  املمتسسددد  تتطلدددل اإل ا   اإلسددد اتيجي  للسدددت ام  الع يددد  مددد  نظددد  الددد ع   ف لف

نظدد   اإل ا   ال يئيدد     (IBM) ئيسدد  الشددمتوا ال يئيدد  يف شدد ك     (Balta Wayne) مددثل وصددف يئيدد   فمل اك دد  األحدد اث ال 
   القددد ا ا  وجتميددد     املم  سددد   اإل ا يددد   حت يددد  األهددد ا   اختدددانددد  ق عددد   لتط يددد  سي سددد   املمتسسددد   لشددد كته  علددد 

 فدد  أنشددط  األعمدد ل  مدد  ال  دد ث  يدد  يف كالتكن ل جيدد  ل سدديخ االسدد اتيجي   ال يئ  (IBM) ال يدد   . وتسددتخ   شدد ك 
 والتط ي  حىت م حل  ا ي  املنت .

ل ندد ،    وت قعد   العمددل،  حتتد ج املمتسسد    ابإلضدد ف  إىل تد قي  اجلمهد    التنظيمدد   احلك ميد الت ددارير واالتصدداالت:  
عددد  اسدددتج بته   عل مددد    حتتددد ج لنشددد  امل  فنظددد ا ألا املمتسسددد  قددد  ا  يف تددد ل تقددد  ي  االسدددت ام  علددد  سددد ي  املثددد ل   

للمعدد يري ال يئيدد  اجل يدد    اق حدد  وك لدد  مح يدد  ال يئدد  لدد ائ  إلبددلغ ان عدد اث  الغدد ا واخاث  امل ليدد  امل ت دد  عدد  الت جدد  حدد   
االست ام  عل  امل ظفن  املس  ن واألط ا  األخ   ذا  املصل  . إا تط ي  املق ييس الي تسم  للشد ك   بقيد س  

ي  تع  شديئ  مهمد  لتكييد  وإعد    تشدكي  اسد اتيجي     إضد ف  إىل نشد  النتد ئ   ونلحد  اخا  التك ل الف ائ  وفه 
الدي لد يه  التدزا  قد   حد  هد ا اجملد ل      ل االسدت ام   خ صد  بدن املمتسسد  أا هن ا حتسن  ك ريا يف االتص ال  يف تد

يدد  مدد  املقدد ييس املسددتخ م  يف تدد ل قيدد س  م  الع  يف تدد ل االسددت ام  تشدد  (Timberland)فمددثل جندد  سي سدد  شدد ك   
 التل ث واالستخ ا  الط يع  للم ا    وق   خل  ت ال ج ي ا يف ت فري املعل م   ذا  الط ب  ال يئ  لعملئه .

 سياسات االستدامة في المؤسسة االقتصاديةب تعريف  التشخيص وطريقة ال :ثانيالمطلب ال
يف املمتسسدد  االقتصدد  ي  ذدد   التعدد   علدد  نقدد    بسي سدد     لتع يدد   وايتطلددل تشددخي  ج انددل االسددت ام   

الضددع  والقدد   يف بيئدد  املمتسسدد  ال اخليدد   وكدد لك التعدد   علدد  الفدد   والته يدد ا  يف ال يئدد  اخل  جيدد  وهدد   العمليدد   
   م  خللاالست ام  يف املمتسس  تت ا،  م  مش وع  
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   1للتت  م  خوالي    :ستدامةرهاانت االبتعريف  ال -1
التشدددددخي  يت قددددد  خدددددلل ف تدددددن  ففددددد  الفددددد   األوىل املمتسسددددد  تتطلدددددل حت يددددد  حمددددد و     حت يدددددق التشددددد يت: اوال:

علد  هد   احملد و  الدي ككد  أا يكد ا لد  أتثدريا   مفضدل     لئمد  املنتميد  للسدت ام التشخي   وه ا يعدي ال هد    امل
.اخل  أمد  يف الفد   الث نيد  املمتسسد  تتطلدل التم قد  علد   زابئ ..أو عري مفضل   م  نشد طه   منتج  د   مك اد   مندط الد

   وه  كم  يل  ه   احمل و  يف ت ل الق   والضع 
استشددد    خ  جيددد  تتضدددم  احلددد ا  مددد  أصددد  ب املصددد ع يصددد  املق  نددد  امل جعيددد  القط عيددد      االستشدددار  اخلارجيدددة:  -ا

ألجد  هد   األطد ا  اخل  جيد  الدي هلد     االسدت ام      هد ب يد التع   مد  خدلل األه ا   2اليقظ  التنظيمي   وتتضم 
احلددد ا  مددد  أصددد  ب املصددد ع واقتنددد   املمتشددد ا  اخل  جيددد   ضدددم ا يقظددد     مددد  خدددلل  وال سددد ئ مسددد     للممتسسددد    

 تنظيمي   مق  ن  م  أط ا  أخ   ع ملن يف النش  .
يدد   خ صدد  األطدد  األس سددي  ووظدد ئ   ال اخل  استشدد     اخليدد  تتضددم  أصدد  ب املصدد ع  االستشددار  الدامليدددة:  -ب

املمتسس   تع يد  الت جهد   لألطد ا  ال اخليد  )النقد اب   األجد ا،...اخل( يف تد ل االسدت ام   تع يد  التصد  ا  الدي  
تعدد ا  املم  سدد   اجليدد   والسدديئ      تلددس اإل ا  مدد   تدد ت ط بتسدديري املمتسسدد  إىل حتقيدد  تنميدد  مسددت ام   وكدد  األطدد ا   

 ل لتل  املست اي  التشغيلي .  يف قلللممتسس
مددد  خدددلل حت يددد  نقددد   القددد   والضدددع      "SWOT"يكددد ا حتددد  شدددك  مصدددف ف  لدددنمط    ت ددددل التشددد يت:اثتيدددا:  

 الف   والته ي ا  كم  ه  م ض  يف اجل ول الت   
 " SWOT" مصفوفة  :(9-1)جدول رق   

 ت اط المعف  ت اط ال و  
ملفهددددددد   التنميددددددد  عددددددد ملن قن عددددددد  املسدددددددريي   اخنددددددد ا  األفددددددد ا  ال

 املست ام   قي  املمتسس   سي س  تسيري امل ا   ال ش ي .
سي سدددددد   ال يئدددددد   تصدددددد   سدددددد ، ألصدددددد  ب املصدددددد ع لنظدددددد   

 التق  ي .
 التهديدات  الفرص 

االستف    م  سي س   التنمي  املست ام  م  أج  تعزيز ص    
  الي املمتسس  م  خلل العم ل املستق لين  الت  ل يف الل ائ

 تسم  يف تثمن ال ع  ال يئ  للمنتج  . 

صددددع ب  القدددد انن  التدددد خ  مق  ندددد  ابملن فسددددن يف تدددد ل التنميدددد  
 املست ام .

Source: Jean Pierre TARDIEU et Autres, Organiser la Contribution de l’Entreprise au 

Développement Durable, l’Association Française des Entreprises pour l’Environnement, EPE, 

France, 2005, P 14.   

 
1 - Jean Pierre TARDIEU et Autres, Organiser la Contribution de l’Entreprise au Développement Durable, 

l’Association Française des Entreprises pour l’Environnement, EPE, France, 2005, P 13.   
2- Ibid., P 14.   
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مددد  خدددلل املصدددف ف  ف لتشدددخي  احملقددد  يف املمتسسددد  يكددد ا وفددد   ين ميكيددد  معينددد  لألعمددد ل  وم اعددد   االحددد ا  بدددن  
التشددخي  الفعلدد  والتشددخي  املت قدد   ف لتشددخي  الفعلدد  يعكددس نقدد   القدد   والضددع  للممتسسدد  يف تدد ل التنميدد   

التشدددخي  املت قدددد  يعطدددد  تم عددد  متج نسدددد  ألصدددد  ب املصددد ع نقدددد   القدددد   والضدددع  الددددي تت قعهدددد     م   أمدددد املسدددت ا
اجملم ع . ه ا االختل  يسه  بشك  خ   تنظي  سي س  ووض  أعم ل تشغيلي  لتقلي  نق   الضع  ال اخليد  مد   

لتصدد   اخلدد  ج  لنقدد    ضدد عي  لجدد  أا يصددري أكثدد  م  أأجدد  االسددتج ب  للتشددخي  احلقيقدد  ونشدد ط   االتصدد ل مدد   
 الضع  واالستج ب  للتشخي  املت ق .

إا مق  ب  التقي  أبفض  املم  س    والي ت صد  ب قد  واقد  االسدت ام  علد     رصد واقع االستدامة يف املؤسسات:  -2
يغتددن   مسددت   املمتسسدد   ذدد   خلدد  فدد ائ  يف القيمدد  علدد  املدد   الط يدد  ابلنسدد   حلملدد  األسدده   ومدد  أجدد  ذلددك  

ونظدد ا أل يدد      نصدد   االسددت ام  مدد  املضدد  بن ومحلدد  األسدده  الفدد   ويسددريوا األخطدد   الن مجدد  عدد  عمليدد   التنميدد أ
االسدددت ام  ومددد   مسددد    التقددد  ي  الدددي ت صددد  واقعهددد  ابملمتسسددد   والدددي بددد و ه  تدددنعكس علددد  سدددع  السددده  والقيمددد   

والددي يطلدد  عليهدد   ثم  ا  ختدد   النظدد   االيك لدد ج   جدد   اسددتالسدد قي  ألصدد ل املمتسسدد    والددي بدد و ه  تشددج  علدد  و 
 اجل ول الت   ي ض  ال ابط امل ج   بن االست ام  ووظ ئ  املمتسس .ضري األعم ل. و بت 
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 : يوضح الرابط بني سياسات االستدامة ووظائف املؤسسة (10-1)  جدول رق  

Source: Jean Pierre TARDIEU et Autres, Organiser la Contribution de l’Entreprise au 

Développement Durable, l’Association Française des Entreprises pour l’Environnement, EPE, 

France, 2005, P 2.  

 

 

 

 

 منط املسامهة املمكنة  الوظيفة 
  مع يري مستعمل  عن  تط ي  وتنمي  نش ط   ج يد   ست ام املمتسس  وسي س  اال إس اتيجي  ائم  بن  امل ع م  اإل ا   ال

 وأفض  ملم  س   احل كم  "الشف في   إش اا أط ا   اخ  املمتسس  وخ  جه   هيك  خ   ابحل كم ".
  معدد يري مط قدد  لعمليدد   نشدد   ام سدتاال  وسدد ئ  م ليدد  تسد ع  علدد  تط يدد  سي سدد  شدف في  املعل مدد    املص ع امل لي  

 .ست ام الابواكتس ب أو ر ي  نش ط   أخ    التن مت ابألخط   امل ت ط  
 ت ق  وتسيري الضغ   التنظيمي   إ ا   األام  . مص ع ق ن ني  
يف  سدت ام اال دي   امل ائمد  بدن املد ا  واخلد م   املطد    وتسدت ام االالس ق يف ت ل   االستج ب  لتطلع   التس ي  

املمتسس   امل ائم  بن منط الزابئ  املسته    م اع   ال ع  األخلق  يف ال س ال  االشه  ي  "امل ض عي   
 مك ن  امل أ   ف ئ  يف االستهلا...اخل"  وم اع   ال ع  األخلق  يف ال س ئ  اإلعلمي . 

  بددد  العزلدد   األمددد  مددد  حدد ا ث العمددد   االنتقددد ل  تل   حماالسددتم ع واحلددد ا  االجتمددد ع   التندد ع واالخددد م ا   بش ي  
 سدددت ام االالددد ا   التكددد ي   امل ضددد عي  يف الت ظيددد   امل ائمددد  بدددن احلدددث املددد   للمددد ظفن وت دددي  تطددد ي 

 للممتسس   إ ا   السين  ي ه  .
سد   جيد      مم   جيد   لل د ا  مد  أصد  ب املصدل  تسيري ص    املمتسس   شف في  االتص ل  مم  س   االتص ل 

 إل ا   األام   "الشف في   االستف    م  اخلرا  الس بق   اس ج ع اخلرا  الس بق ".
تطدددد ي  مفدددد هي  بيئيدددد   م اجعدددد  مليزانيدددد  ال يئدددد  وحتليدددد   و   حيدددد   املنتجدددد   واخلدددد م    حتسددددن اسددددت ام   ال   ث والتط ي  

قيددد  لل  ددد ث "عددد   إجددد ا، التجددد  ب علددد     أخلاملنتجددد   وال ق يددد  مددد  اخاث  الصددد ي  للمددد ا   مم  سددد
 احلي ا    ح   م ا  م  ش ا  تعزا صل  املمتسس  ابملستهلك". 

شددددددف في  عدددددد و  العمدددددد   متطل دددددد   يف وجدددددد  املدددددد   ي  "شدددددد ا، أخضدددددد   احل لدددددد  االجتم عيدددددد  للمدددددد   ي   الش ا،
 األس سين"  الت ج  ال يئ  واالجتم ع  يف سي س   امل   ي . 

اخاث  ال يئي  يف ك م  عملي  اإلنت ج  ختفي  االستهلا وتسديري املد ا    ختفدي  املنتجد   املعي د   تسيري   اإلنت ج 
 تسيري املق ول ا ال  طني ا حسل نفس املع يري  علق   م  ف ق العم  م  خلل ج ا ي  امل اق . 

 ."CO2"تسيري اخاث  ال يئي  امل ت ط  ابلنق   اإلم ا 
  الئ   ست ام اال س   التج  ي   منط الت ظي  التج     تم ع  ت جه   الزابئ  يف ت ل   املم شف في جت  ي  

 بي    جت  ي .
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 بناء نظام ألداء االستدامةطريقة  : لثالمطلب الثا

يددت  بندد ، نظدد   أ ا، االسددت ام  عدد  ط يدد  املددزج بددن ال ؤيدد  خللدد  القيمدد  للسددت ام  )مدد  جيددل عليندد  القيدد   بدد (  
   يدد  والتنفيدد  وال غ دد  يف اسددتخ ا  االسددت املدد  ال ؤ ف  العتمدد   ع   وتطدد ي  قدد  ا  التنفيدد  )كيدد  جيددل عليندد  القيدد   بدد (

 .  امل ا   أا تق  يف إح   الفئ   الي ي ينه  الشك   كسلحن تن فسين  كك  للممتسس  
 : عيف تصبح فائزا يف جمال االستدامة؟ (12-1)  الشك  رق 

Source: David A Lubin, Daniel C Esty, The Sustainability Imperative, Harvard Business 

Review, May 2010, P 8. 

 وفيم  يل  س   يت  ش ح ك  فئ  
للتكد لي  واملخدد ط  وللم دد   ا  يف  الددي وضددع  نظد   مت اضدد     لتطدد   السد ي  للسددت ام   ف ملمتسسد  مدد  ا  ن:اخلاسددري

ل فد ظ علد  مد اقعه .  ت ل ختفي  النف اي  وتص   م ه  لل ؤي  واالس اتيجي   مفكك  س   جتد  صدع ب  متزايد   ل
    ي  وتنفيدد  اسدد اتيجي   االسددت ام   يف تطددوهندد ا أمثلدد  واضدد   عدد  الشدد ك   فقدد   م كزهدد  التن فسدد  نتيجدد  للفشدد

يعدددز  إىل فشدددله  يف فهددد  اعت ددد  ا     سددد ي  املثددد ل جنددد  أا االخنفددد   أو الدد ن  الدددي شددده ت  شددد ك  جندددريال م تدد  ا  فعلدد 
لددددي ك ندددد  مهيمندددد  يف تدددد ل التصدددد ي   وابملثدددد  شدددد ك  كدددد  اا ا   اجلدددد    املددددمتث   الددددي شدددده ه  قطدددد ع صددددن ع  السددددي  ا 

  ك  مك نته  بس ع  بس ل جت هله  إ خ ل التقني   ال قمي  يف صن عته .  ب أ  تتالف ت غ ايف   
كخصد ئ   الست ام  وذلك للع ي  مد  األسد  ب  ق  ختت   إس اتيجي  ال ه ب ب ط، ح  ا  بع  املمتسس   املدافعني:

اخخدد  مدد   والدد ع      ن فسدد قطدد ع الصددن ع   ط يعدد  العمليدد   اإلنت جيدد   املددمتث ا  ال يئيدد  أو العت دد  ا  أخدد   ختدد  امل
هددد ا  تكلفددد  واملخددد ط  وإ ا   النفددد اي .  قددد  تكددد ا مقتنعددد  ابلقيددد   ابسدددتثم  ا  يف م حلددد  م كددد   يف تددد ل ال  املمتسسددد  

ات عددد  إسددد اتيجي  "الددد ه ب بددد ط،"    امل قددد  الددد ف ع  ككددد  أا يسددده  يف بددد وا فجددد   بدددن املك نددد  السددد قي  للشددد ك  الدددي
قد   كدز  شد ك  مريسدك )شد ك   عل  س ي  املث ل فو    مب  يتم ش  وط يع  تعق  أعم هل تنفي     واملنظم  الي رتلك ق  ا 

  الشددد   ال انيم  كيددد ( جه  هددد  علددد  الكفددد ،  االقتصددد  ي  مددد  خدددلل خفددد  تكددد لي  ال قددد   وان عددد ث اثين أكسدددي  

تغيدري مند ذج   خل  القيم  مد  خدلل
 .املنت  واألعم ل

 
 

 

فدددددي   خت  خلددددد  القيمددددد  مددددد  خدددددلل
 .والتك لي  والنف اي   خ ط امل

 
 

 

التنفيددد    جتددد  مددد     قددد  ا  
 .التكتيك 

التنفيدددددد    جتدددددد  مددددد     قددددد  ا 
 .تيج ااالس  

 الفائزين  ا=املني 

 املدافعني  اخلاسرين 
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ا شد ك   أخد   يف   جند  أ    يف حدنالك ب ا اعتم  ا عل  النق  والش   بط ، الس ع  والع يد  مد  امل د   ا  األخد
قدط علد  تصدمي  أكثد  كفد ،  لسدفنه    نفس قط ع الصن ع  )الش  ( م تت   إس اتيجي  أ د  للسدت ام   واعتمد   ف

أا أفضد  خيد   هلد  هد  اللعدل    وعليد  جند  أا الع يد  مد  املمتسسد     وابلت   عل  شد ك  مريسدك احلفد ظ علد  م قعهد 
 جع  ه   املس ل  )االست ام (ك س س للتميز يف الس ق.حم ول   ال ف ع  يف ت ل االست ام  وليس 

الع يد     ت اجد  هد   األخدري   متسسد  عن م  تك ا ال ؤي  طم ح  ج ا وبعي   بف  ق ك ري ع  ق  ا  تنفي  امل ا=املني:
لتميدز يف  لخدري   زااي تن فسدي  يف امل احد  األالدي تسدع  أا تكد ا األوىل يف تد ل امدتلا مد  فتلك املمتسسد    م  القض اي

   االسدت ام  اج  مشد ك  ع يد   وتكد ا بعيد   عد   االست ام   وا تصمي  إس اتيجي  واض   وأسس فع ل  للتنفي  سدت
كت مددد       علددد  احلفددد ظ ب عددد   االسدددت ام    احل ملددد  ب كددد ب م جددد  االسدددت ام  ت اجددد  خطددد  عددد   القددد  فدددإا املمتسسددد  

مد    (Ford)لشد ك  . فعلد  سد ي  املثد ل مند  سدن ا  ع ند  شد ك    ليد  لمص  ي  ك ري  واإلض ا  ابلسمع  التج  يد  وامل
لد  تت قد   يد  إ ا تد  جد هز هلد   املهمد   حيدث  ف  يكد ا  ق د  أا     ( يف ت ل است ام  أنشط  املمتسس حم وال  )بي  ف   

عددد  ممددد   ال اب   ائددد   يف تددد ل السدددي  ا  ذا  الددد فالتزام تددد  لت سدددن االقتصددد   يف اسدددتهلا ال قددد   وجعددد  شددد ك  فددد      
بشدد ك  فدد       ( السددي  )م يكدد  آالا( الد    فدد   أغضدل املنظمدد   املكلفدد  حبم يد  ال يئدد   علدد  عكدس خليفدد  )بيدد  فد  
مد  الصدم        ذكيد  وكفد ،  ع ليد  مكند  املمتسسد لألم   م  خلل خل  من ذج ج ي   ابسدتخ ا  مد ا  متق مد  وأنظمد

   .يف وج  ال ك   ال   شه   قط ع السي  ا 
الفدد ئز  مدد  أمثلتهدد  شدد ك  جنددريال    الاال يف حتدد ل  ظهدد   بعدد  املمتسسدد  لدد غ  مدد  أا مشدده  االسددت ام   اب  :لفددائزين ا

إلك يك خل م   األعم ل امل لي  ق  ختلف  بش    إال أا نتيج  مل       يف تد ل اإلبد اع ال يئد  ولد  هلد  العشد ا  مد   
الدي  السد ي   ف حلملد  التسد يقي     تصد  ب  جد  ع ليد  مد  النمد  سد ق يامللي  ا  يف اإليد ا ا  ووضد  املنظمد  كق ئد   يف
 م  ش ك  مسيئ  إىل ال يئ  إىل ش ك  ص يق  هل .  ق م  ذ  يف ت ل اإلب اع ال يئ  ح ل مسعته 

 دمج االستدامة في المؤسسة ضمن نظام اإلدارةطريقة  : رابعالمطلب ال

   علدد  مسددت   املمتسسدد    هندد ا طدد ق أخدد   يددت  مدد  م االسددت اابإلضدد ف  إىل الطدد ق املدد ك    سدد بق  إل مدد ج  
 اخ  املمتسسد   أو مد  يسدم  ابألنظمد  اإل ا يد  والدي تصد   علد  شدك  م د    أو شده  ا    االست ام خلهل  إ م ج 

 م  ق   منظم   غري حك مي  أو هيئ    ولي . 
مهمد  كد ا شدك  امليثد ق  فهد   :  (la charte et l’engagement de l’entreprise)  امليثدداق والتددزال املؤسسددة  -1

  للنتقد  ا  ال اخليد   ع     ع  وثيق  منش     معلق   تش ح م  خلهل  اإل ا   التزامه  وتع ضده  يف ح لد  وجد   تقصدري
االسدددت ام   املمتسسددد   العم ميددد  أا تصددد ح أبا    بف نسددد  وضدددع  م جعددد   "علددد   (comité21)واخل  جيددد   فمدددثل اللجنددد   

  .ه "   س لتتعتر كجز، م
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    1ه ا امليث ق م  يل  وم  األم   الي يت  مت بعته  يف
 دتط ي  الكف ،ا  م  خلل ب ام  التك ي  •
 دجتني  العم ل م  خلل أعم ل الت عي  والتزوي  ابملعل م   •
 داخلر  التكن ل جي  للبتك   وخل  الشغ  •
 ع   وك لك تقلي  اخاث  واألض ا .ط الط يال  ث م  أج  ضم ا التسيري العقلين للم ا   ومح ي  احملي •

  تلجدد  املمتسسدد   االقتصدد  ي  إىل االسددتع ن   سددت ام إل مدد ج اال:  املواصددفات الدوليددة واحملليددة املتعل ددة  السددتدامة -2
 مدد  ذدد  اهليئدد   ال وليددد   لملدد  مدد  األ وا  وهدد  مبث بددد  م جعيدد   يسددت ل ذدد  "منهددد  مدد  جدد ،  نتيجدد  تهددد  ا  ق

  ق مدددد  ذدددد  املنظمدددد   ال وليدددد  واجلمعيدددد   املهنيدددد  واجلمعيدددد   غددددري احلك ميدددد  ومك تددددل التدددد قي   منهدددد  مددددو    للتقيدددديس
االعتمدد   علدد  املعدد يري وم اصددف     :تصددن  هدد   امل دد   ا  إىل ثلثدد  أصددن   وهدد و .  2واالستشدد    وكدد لك اجلدد معين"

 ي  من ذج التميز اإل ا  .  تط و  ي تط ي  امل    ا   ولي  ص     ع  مجعي   ومنظم    ول  قي سي   ولي 
  ي سدددي  األس سدددي  الدددي تسدددم  م مددد جاملعددد يري وامل اصدددف   الق  هنددد ا الع يددد  مددد املعددداي  واملواصدددفات ال ياسدددية:  اوال:  

 :3  وم  أمثل  ذلك جن  وظيف  االست ام  يف إ ا   املمتسس  االقتص  ي 
     مت بعدد  وتطدد ي  األ ا، ال يئدد الددي يددت  مدد  خلهلدد  اخليدد   امل اصددف  تدد ف   هدد    :(14001)  ال ياسددية ايددزو  ةاملواصددف  -

  الط يعيدد  والتقليدد  الف قدد  واحلدد    يف ت شددي  اسددتهلا الط قدد  واملدد ا    14001  األيددزووتكمدد  ف ائدد  احلصدد ل علدد  شدده     
 .م  التل ث والت اف  م  الق انن والتش يع   ال يئي  وحتسن ص    الش ك  وأ ا،ه  ال يئ 

  اإل ا   يف سدد ي  حتقيدد  جدد    ذا      هدد   امل اصددف  إىل حتسددن أسددل ب دد  :(9001)  سدددية ايددزوال يا  ةاملواصددف  -
  ك  اقتصد   مست   ع ل تستطي  م  خلهل  املمتسس  أا تنظ  عملي    وت ي  م ا  ه  ك  حتق  اجلد    وحتسدنه  بشد

  نتدد ج كمدد   ون عدد   وخفضدد  التكدد لي سددن اإل ا  وحتيف ك فدد  األنشددط  الددي تقدد   ذدد   عدد  اإل ضدد ، العمددل، املتزايدد   ابسددتم
 .وااي   الق    التن فسي  للممتسس  

  ب ضدد  نظدد   إل ا   الصدد   والسددلم يسددم  هدد ا املعيدد      :(OHSAS 18001)  معيددار الصددحة والسددالمة املهنيددة  -
  املخددد ط  املتصدددل  ك  يف     مددد  الدددتاملط قددد  لددد لك النظددد  املهنيددد  و ددد   املتطل ددد   الدددي جيدددل ت اف هددد  لتمكدددن اجلهددد  

 .ابلص   والسلم  املهني  وحتسن أ ائه 

 
1 - http://comite21.org/comite21/index.html, le: 21/10/2017. 
2- Didier STEPHANY, développement durable et performance de l’entreprise – Bâtir le développement 

durable, éditions Liaisons, 2003, P 65.  
3- développement durable et enterprise: un défie pour les managers, édition ORSE, 2003, P 85. 

http://comite21.org/comite21/index.html
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ويدددد ع  أيضدددد  بنظدددد   املسدددد ئل  االجتم عيدددد . تقدددد   هدددد   امل اصددددف   :  (SA8000)  مواصددددفة املسدددددائلة االجتما يدددددة  -
م   متطل    ومنهجي  ت قي  لتقيي  ظ و  مك ا العم  مبد  يف ذلدك عم لد  األطفد ل والعمد  اإلج د    والصد   والسدل

ني  وح ي  التجم  وعد   التمييدز واملم  سد   الت  ي يد  وسد ع   العمد  واألجد   وغريهد  بغد   احلفد ظ علد  ظد و   امله
 .عم  جي   وحتسن الظ و  الق ئم 

إا آخددد  املسدددتج ا  يف تددد ل املعددد يري وامل اصدددف   القي سدددي  هددد  إقددد ا  املنظمددد  الع مليددد     :(26000)  املعيدددار ايدددزو  -
أليددزو علدد  طدد ح م اصددف  خ صدد  ابملسددمتولي  اجملتمعيدد  للشدد ك   وتدد ع  ابمل اصددف  القي سددي  حدد ل  ي سددي  اللم اصددف   الق

. هددد ا املعيددد   هددد  م ددد     ق مددد  منظمددد  األيدددزو ب ضدددعه   26000  أيدددزواملسدددمتولي  اجملتمعيددد  للشددد ك   والدددي حتمددد   مدددز  
إال أندد  ت أتجيدد  تط يقهدد  إىل   "جتم عيدد لي  االوتط ي هدد  واهلدد   مدد  و ائهدد  هدد  "تدد فري اإل شدد   والت جيدد  حدد ل املسددمتو 

إا أه  م  كيز ه   امل اصف  ه  أا  "م اصدف  إ شد  ي  يف املسدمتولي  اجملتمعيد  تقد       2010غ ي  شه  س تمر م  سن   
 .للش ك    ابلتزوي  ابإل ش  ا  لف ئ   املمتسس   بغ   الت ل  ابملسمتولي  اجملتمعي 

  املهنيدددد   والصدددد    السددددلم   إ ا    نظدددد    متطل دددد    بعن يدددد     يددددحت   دددد   إىل  :  (45001)  وال ياسددددية ايددددز   ةاملواصددددف  -
(OH&S)   متك ملددد   منظ مددد   بتقددد     وذلدددك  وآمنددد    صددد ي   عمددد   أمددد ك   تددد فري  مددد   صددد  ه   مبختلددد   املنشددد    لدددتمك  

     .السيئ   الص   م   وال ق ي   العم   إص اب  م  لل ق ي 
مد  أهد  هد   امل د   ا  م د     منظمد  التنميد  والتعد وا    مددات الدوليددة:واملنظ  املبادرات الصددادر   ددن اجلمعيدداتاثتيا: 

 :1االقتص    والعق  الع مل  وامل      الع ملي  إلع ا  التق  ي . وفيم  يل  ش ح  هل 
أخددد   منظمددد  التنميددد  والتعددد وا االقتصددد    علددد  ع تقهددد  القيددد      مبدددادر  منظمدددة التنميدددة والتعددداون االقتصدددادي:  -
ش ا  أا ت ج  املسمتولي  االجتم عي  وال يئي  للممتسس   وم  بينه  امل د    الع مد  ملنظمد  التعد وا والتنميد     ا  م  مب  

إا مد  شد ا هد   امل د     أا ت جد  املسدمتولي     .1997لسدن      االقتص  ي  امل جهد  خصيصد  للشد ك   املتعد    اجلنسدي
م  تقد   عليد  هد   امل د     يف اجملد ل االجتمد ع  هد  احد ا  حقد ق    بن  مو    اجملتمعي  وال يئي  هل ا الن ع م  املمتسس  

عدح مبف وضدد   بند ،   بصدد    مسددتقل   نيد  الددي رثد  العدد ملن بصدد ق  وتالعد ملن فيهدد  أبا يك ند ا ممثلددن يف احتدد  ا  مه
يف اجملد ل ال يئد       . أمد يشدغلن  مد  املمثلدن ذد   ال صد ل إىل اتف قيد   حد ل شد و  التشدغخدلل احتد  ا  املأوم  

فه  ت ص  مق م  وتنفيد  أنظمد  إ ا   بيئيد  تشدم  مجد  وتقيدي  املعل مد   اللئقد  واملختلفد  خبصد   التد ثريا  ال يئيد    
الصدد ي  واألمنيدد  لنشدد ط    وحت يدد  أهدد ا  ق بلدد  للقيدد س  وكدد لك الت قدد  وال ق بدد  املنتظمدد  للتقدد   جتدد   األهدد ا  أو  

 . ي  أو املتعلق  ابألم ا والسلم    الصياأله ا  ال يئ
 

  م جدد  سدد ب    وظيفددة التنميددة املسددتدامة يف املؤسسددات االقتصددادية اجلزائريددة: دراسددة حالددة املؤسسددات العموميددة لصددنا ة اإلمسنددت يف اجلزائددرالع يددل ع دد  الدد مح      -1
 174.   
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  ت مد   مسدئ ل "م د      تلق ئيد  ملمتسسد       ه ا العق  هد  ع د    عد    ويع   أيض  مب      ك يف عن ا  الع د العاملي: -
  اتيجي  املمتسسدددد   وأنشدددطته  وتنميدددد إىل حتقيددد  هدددد فن تكميليدددن يتمددددثلا يف إ مددد ج امليثدددد ق العددد مل  وم   ئدددد  يف إسددد  

    األهدد ا  الددي تسدده  منظمدد  األمدد  األطدد ا  األس سددي  املعنيدد  والنهدد   ابلشدد ك   الددي أتسسدد  مبسدد ن   وا بددنعددالت
  صدد   العدد مل  وكدد لك الت ايددد  إا الفكدد   الددي تنطلددد  منهدد  هدد   امل دد     هدد  حم ولددد   عدد  االقتو    املت دد   علدد  حتقيقهدد "

  هد ا  يقد ح امليثد ق العد مل  عد  ول لد غ هد   األ   الع ملد    إطد  يفالع  ل لث وا  الع م عل  مجي  سك ا الك   األ ضي   
  شدددد  ي  يف نطدددد قاملآليدددد   للتسدددديري واملشدددد  ك  ك لتشدددد و  حدددد ل السي سدددد   املزمدددد  إت  عهدددد  والتدددد  يل واهلي كدددد  احملليدددد  و 

    ي تكددز   لكنددسددو علدد  أعمدد ل املمتسالشدد اك . ولدديس امليثدد ق العدد مل  آليدد  ت تي يدد  إذ ال يسددتخ   لل كدد  علدد  سددل ا أ
  ك   وعد م الشدغ  واجملتمد  املد ينابلعكس عل  املسمتولي  جت   العم   وعل  الشف في  واملصد ع علد  املد   الط يد  للشد  

 .ل عث أعم ل ملم س  ومتن سق  ومتعلق  بتط ي  م     امل     
م  مب د     اإلبدلغ الع مليد   وقد   كمد  تسد  وتسدم  أيضد  ابمل د     الع مليد  إلعد ا  التقد  ي  املبددادر  العامليددة لدفصدداح:  -

م  طد   منظمد  تسدم  ابئدتل  االقتصد  اي  املسدئ ل  بيئيد  ابلشد اك  مد  بد  م  األمد  املت د      1997أنشئ  سن   
"وض  ط ق إلع ا  تق  ي  للتنمي  املست ام  و فعهد  إىل مسدت   يعد  ل تلدك اخل صد  ابلتق يد     لل يئ  وتكم  مهمته  يف

ف  يف تلدددك التقددد  ي  اخلصددد ئ  الت ليددد  وهددد  الق بليددد  للمق  نددد  وال قددد  واملصددد اقي  وإمك نيددد  الت قددد  مددد   ىت تتددد  حددداملددد    
 ."املعل م   املق م 

أظه  االحت   األو ويب بس ع  سي ست  الط عي  م  خدلل اقد اح تشد ي  غدري إلزامد  يف  :  (EMAS) التنظي  األوروي -
أصدد      1993جدد اا    29ط دد  بصدد    أكثدد  علدد  املنت جدد   املسددت      ففدد   الدد   ي  تدد ل مح يدد  ال يئدد   هدد ا التشدد ي  

خيد  كيفيد  مسد    املمتسسد   الصدن عي  يف نظد   مشد ا لدإل ا     1836/93تلس االحت   األو ويب تش يع  حت   ق   
اجع  ه ا التشد ي    يب مب  و ق   االحت   األو    2001ويف سن    (EMAS)والت قي  ال يئ  يسم  إ ا   ال يئ  ونظ   الت قي   

  فسدددد ع   هدددد   النسددددخ  علدددد  االهتمدددد    EMAS271/2001أصدددد   النسددددخ  اجل يدددد   واملسددددم    2001ويف أف يدددد 
 EMAS271/2001ابإل ا   ال يئيددد  يف تسددديري املمتسسددد   وتددد عي  الت سدددن املسدددتم  لدددأل ا، ال يئددد   وذددد ا أصددد     

صد  م  والشدك ا ح هلد  بسد ل حد و ه  اإلقليميد  جعد    د  ال تت ب  م  ط   مجي  أصن   املمتسسد    غدري أا متطل 
 .(( ISO14001املمتسس   تتج  ح  امل اصف  ال ولي  

ت إع ا  ه ا ال لي  مد  ق د  تم عد  عمد  "املمتسسد   والتنميد  املسدت ام "  والد   أنشد   :  (SD 21000)  الدلي   -
عدددد ا  األهدددد ا  وال سدددد ئ  مدددد  ق دددد   لغدددد   إ    وذلددددك2000عدددد      (AFNOR)مدددد  ق دددد  اجلمعيدددد  الف نسددددي  للتقيدددديس  

  .املمتسس   إل م ج مفه   التنمي  املست ام  واح ا  م     املسمتولي  االجتم عي  للممتسس 
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    1دددولق  ت إع ا  ه ا ال لي  عل  أس س إط   التقيي  ال اع  ال   يسم  للممتسس  ب
 د ام تاألخ  يف االعت    التن ع وأ ي   ه    التنمي  املس -
 دتع ي  وحت ي  مست   األ ا، لك   ه ا  -
هددد      ن عيددد  العلقددد   الدددي تددد بط مددد  بدددنتع يددد  لتلددد  األطددد ا  ذا  املصدددل   مق  نددد  ابل هددد    لغددد   مع فددد     -

 داألط ا 
املسددتم      نالقيدد   أبعمدد ل تصدد ي ي  تسددم  بضددم ا إسدد اتيجي  التنميدد  املسددت ام  للممتسسدد  حسددل منطدد  الت سدد  -

العمدد  علدد  قضدد اي التنميدد  املسددت ام  املط قدد  يف املمتسسدد   تدد قي      2حتتدد   أ بدد  خطدد ا  أس سددي  وهدد نهجيدد   هدد   امل
 األط ا  ذا  املصل    ت تيل ال ه     والتقيي  والت سن املستم .

 م  ذج مدد ك  بيدد  إل ا   اجلدد    ومنددو وتدد خ  ضددم  هدد   الفئدد  كدد  مدد  مندد ذج اجلدد ئز  األو    مندداذج التميددز اإلداري:اثلثددا:  
ابلدد  ي  ومندد ذج  كندد  وكدد لك بعدد  امل دد   ا  احملليدد  مثدد  بدد  م   يب لددأل ا، احلكدد م  املتميددز وجدد ئز  ملددك ع دد  هللا  
الث ين لتميز األ ا، احلك م  والشف في  يف األ  ا. وابل غ  مد  تعد   النمد ذج إال أا مند ذج اجلد ئز  األو بيد  إل ا   اجلد     

ب  يعتر ه  امل ج  ل  ق  النم ذج األخ   امل ك    س بق  وه ا نظ ا الحتد ا، معد يري  علد     اجمل ل ي ق  ه  ال ائ  يف ه ا
وتت لدددد   فلسدددف  النمدددد ذج األو ويب يف أا التميددددز يف األ ا،  خ مدددد  العمدددل،  حتقيدددد  املندددد ف  ألصدددد  ب     ال عددد  اجملتمعدددد 

يددد    الدددي تقددد   بصدددي غ  وت جيددد  السي سددد    ل القلاملصدددل   مددد  العددد ملن وغدددريه  واجملتمددد  أبسددد   إمنددد  يت قددد  مددد  خددد
واالسدد اتيجي   واملدد ا   ال شدد ي  وتسددتثم  العلقدد   وتدد ي  العمليدد   املختلفدد  ابملنظمدد . وتشددتم  اجلدد ئز  علدد  تم عدد   
مد  العن صد  أو املعد يري خصد  كد  منهمد  عد   مد  النقدد   حسدل مد   أ يتد  كمد  تعطد  األ يد  اللامد  للمسددمتولي   

  وال يئيددد   حيدددث تددد   أا ال  دددث عددد  التميدددز يتجددد وا تددد   تط يددد  اإلطددد   القددد ن ين املخصددد  الحددد ا  ال يئددد   تمعيددد اجمل
وللعمدد ل بدد  إا املنظمدد  املتميددز  هدد  تلددك الددي تتصدد   بدد وح املسددمتولي  اجتدد   كدد  األطدد ا  ذا  املصددل   عدد  ط يددد   

 .3  مسمتولي  يف احل ض  وك لك يف املستق  ص   بكته   األخري  ه  تلك الي تو   النزاه  واإلفص ح واملس ئل 
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 :األول خالصة الفصل

  م اك دد   االقتصدد  ي   املمتسسد    علدد   حددت   الد اه   العصدد   ا ألقد  اتضدد  مدد  خدلل مدد  ت تن ولدد  يف هد ا الفصدد   
نفدس       ويف قتصاال  النم   تضم   مست ام  ش مل   تنمي  حتقي  أج  م  وذلك املي  ي  مجي   يف قتص  ي اال تط  ا ال

  االقتصد    لثد  تد ال  لتلفد  أا تشد ا وهد يمك  لثفدالتنميد     هد   ف  اسدط   ومح يد  ال يئد  ال ق  الع ال  االجتم عيد 
هدددد    علدددد  مسددددت      ومتطدددد  حيدددد   مسددددتم   يندددد ميك   مددددنه   كمدددد  أا اشدددد اكهم  يسددددم  بت قيدددد      وال يئدددد واجملتمدددد   
علدد  املمتسسدد   االقتصدد  ي  أا    إذا  ف ل اجددل     مسددت ام ممتسسدد    بدد و هلتصدد      أال وهدد  ادد  االسددت ام   املمتسسدد  

  وال  دث امل د      خدلل  مد  وذلدك   ال يئد القتصد    واالجتمد ع  و ا   عد  ال   فيهد ي اعد الدي   التنميد  هد   أبس  ب خ  أت
  مد ظن هد   األسد ليل جند  أسدل ب أنذلدك  ومد  بد حتقيد  يف عد مل ح مسد  تكد ا   كك  أا  الي األس ليل  أحس   ع 
هيكلدد     إ ا يدد  ج يدد   وإعدد   خددلل مق  بدد   املمتسسدد   مدد   هدد    بت قيدد  االسددت ام  يف    سددم ي    املن تدد  والدد   ا  اإل

   وه ا م  سيت  التط ق إلي  يف الفص ل امل الي .م     وأه ا  االست ام   اإل ا   مب  يتم ش  م   منطه 
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 تمـــــــــــهيـــد:

   واخلريريريت ا   اإلنتريريريا   لتطريريريو،ة  اجملتمريريري    وضريريريغو   املنافسريريري   وزايدة  السريريرية،     والتكنولوجيريريري   االجتماعيريريري   التغريريري ا   إن 
   ري   جمموعري  وضري    األخري ة هذه على فةض تلبيتها  املؤسس  وحماول  املصلح  ذا  ةافاألط  لبا  تط وتنوع اختالفو 

للصريريح     أنظمريري    البيئيريري   لريريادارة  أنظمريري    اجلريريودة  إلدارة  أنظمريري   هنريريا   فكانريري   لبريريا  املتط  هريريذه  السريريتءا   اإلدار،ريري   األنظمريري 
  نظمري   األالطاقري   إلدارة أنظمري    اجملرياال ىت  شري يف للمؤسسري  تقري   أن  میكري  الريي املخرياطة إلدارة أنظمري    املهنيري  والسال  
  األنظمريري    ريري   ذلريري   غريري   إىلو   الصريريحي   للمؤسسريريا   ابلنسريريب   الطبيريري   ابإلدارة  اخلاصريري   األنظمريري و   الغذائيريري   ال  ابلسريري  اخلاصريري 
    ظمهريا   أو  ه ضريها  سريوا   إليهريا  املؤسسري   وحاجري   هينهريا  والتشرياه  املوجريود  اإلدار،ري   األنظمري   هريذه لت ريتد نتيجري و  .املختلء 
  هريريذه  خمتلريري   تريريت    الريريي  تجمريري نامل  اإلدارة  أنظمريري   ظهريريور  إىل  أدى   ريريا  والت قيريريتا    با التشريري   ريري   الكثريري   تطبيقهريريا  يف  صريريار

  والبسرياط  السريهول  علريى وحیرياف   كلهريا  األنظمري  هريذه  ري  جريوةاملة  األهريتاف حیقري  وهسريي   سريل   واحريت  نظام يف األنظم 
 .تنءيذها يف

  قبري    ري  انتشريارا واسريت ماال األكثرية  األنظمري  متثري  الريي املنتجمري  اإلدارة  كريوت  أهري  ذكرية سرييت  الءصري  هذا يف
  نظريام هري    األنظمري  وهريذه األكريادمیين املريؤلءن طريةف  ري  اعتمريادا واألكثرية ال ريامل  املسريتوى على    املؤسسا   ال ت،ت 
  اإلدارة  نظريريامو   (ISO45001 أو OHSAS18001)املهنيريري     والسريريال    الصريريح   إدارة  نظريريام   (ISO9001)اجلريريودة    إدارة
  تلريي أن  للمؤسسريا   فيهريا  میك   الي اجملاال  مجي   تقة،با تشم  الثالث  األنظم  هذه أن  ذل   (ISO14001)  البيئي 
  د ريريري   میكنهريريريا  نشريريرياطها  وطبي ريريري   املؤسسريريري   خصوصريريريي   حسريريري   ولاشريريريارةاملصريريريلح      ذا   األطريريريةاف   تطلبريريريا   وأهريريري     ظريريري 

  ي علريىكري  نظريام إدار      خالل   ةفري ،كون    وهذا سوف   ..اخل(ISO22000)   (ISO27001)أنظم  أخةى  ث    
  األخري   ري  هريذا الءصري اجلريء   يف    أ ريا   ه  املبادئ واألس  الي ،قوم عليها  وتقييم   و ا  حتى وكيءي  صياغت  وتنءيذه

  لريريريادارة املنتجمريريري  وأهريريري   هريريرين األنظمريريري  املكونريريري جمريريرياال  الريريريت      املنتجمريريري  وكريريريذا  لريريري  الت ة،ريريري  أاهيريريري  أنظمريريري  اإلدارةسريريرييت  حماو 
  لريادارة املنتجمري   كمريا سرييت   ج  االخريتالف هرين األنظمري  املكونري وأو  املشرتك    الي تواجهها  وأ،ضا اإلجةا ا التحتاي
 الءص  املباحث التالي   وعلي  ،تضم  هذا  أنظم  اإلدارة املنتجم .  إد ا  الءوائت وال ةاقي  الي حتول دون   ةف  

 
 
 
 

 

 

 .(ISO 9001)املبحث األول: نظام إدارة اجلودة  
 .(ISO 14001)اإلدارة البيئية    : نظاميناملبحث الثا

 .(ISO 45001)و  (OHSAS 18001) :: نظام إدارة الصحة والسالمة املهنيةبحث الثالثامل
 (.)اجلودة، البيئة، الصحة والسالمة املهنية  ةاإلدارة املندجم ةنظم املبحث الرابع: أ

 
 
 
 



 

 
 

 

 التعريف بمكونات أنظمة اإلدارة المندمجة  .…………ثاني...............................................الفصل ال
 

102 

 (ISO 9001)  المبحث األول: نظام إدارة الجودة
 ريري  خريريالل هريريذا املبحريريث سريرينقوم هتوضريرييو وتبيريريان  ءهريريوم إدارة اجلريريودة واملءريرياهي  ذا  ال القريري     ا ريريت،ث عريري   

ابعتباره النظام املكل  أهم  اجلودة  وه تها نتناول املتطلبا  األساسريي  لنظريام إدارة    (ISO 9001)اجلودة  نظام إدارة  
لنظريريام    ةتكريريء علريريى عمليريري  التحسريرين املسريريتمة  ويف األخريري  نقريريتم  ريريوذ  ال مليريري  امل2015إصريريتار   (ISO 9001)اجلريريودة  

 .2015إصتار   (ISO 9001) إدارة اجلودة
 حول إدارة الجودة  المطلب األول: مفاهيم

اجلريريودة الشريريريا ل  ونقطريريري   إدارة  اجلريريريودة ا ريريور والقاعريريريتة الريريي تبريريريد عليهريريريا ال ت،ريريت  ريريري   ءريرياهي  فلسريريريء   إدارة  تشريريك   
هريريريريا صريريريريء   ينضريريريريء  علأن  األسريريرياي فيهريريريريا  لريريريريذل  الهريريريريت أن نت ريريريريةف أوال علريريريى امل ريريريريد الريريريريذي ،تضريريريريمن   ءهريريريريوم اجلريريريودة  قبريريريري   

ويف األخريريري     اجلريريريودة  نشريريريطوا وتطورهريريريا  أ يتهريريريات ة،ريريري     قريريريا  التاليريريري  الناملطلريريري   الشريريريمولي   لريريريذل  سريريريوف ن ريريريا  يف هريريريذا  
 . ءهوم إدارة اجلودة الشا ل 
  الجودة الفرع األول: مفهوم

إن مجيريري  النريرياي ،تءقريريون علريريى االهتمريريام تريريودة اخلريريت ا  واملنتجريريا  إال أنريري  ال ،وجريريت اتءريريا  هيريرينه  علريريى ت ة،ريري   
قياسريها  وسريب  ذلري     كيءيري ،ته متا ريا. كمريا أنري  ال ،وجريت اتءريا  علريى  اجلودة فه   ث  ا ة،  وال تل  ءهوم ،ص   حتت 

هو أن اجلودة ال توجت أ ريءل عري  سرييا  اسريت مااا واألحكريام حواريا ستلري  حسري   نظريور الشريخب الريذي ،طلري   نري   
ا كريري  عليهريريريا وحسريريري  الغريريريةض  ريريري  إصريريتار ا كريريري   هريريريذا فضريريريال عريريري  أن للجريريودة  ةكبريريريا  كثريريري ة تكريريريون  سريريريتواها ودرجريريري   

 .1و   ذل  فالهت    حتت،ت  ءهوم اجلودة  إذ هتون ذل  ،ص   ا صول عليها وتقييمهاجودوا  
والريريي ت ريريي طبي ريري  الشريريخب أو طبي ريري  الشريري     (Qualitas)إىل الكلمريري  الالتينيريري     (Quality)و،ةجريري   ءهريريوم كلمريري  اجلريريودة  

ر التارخييري  والت،نيري   ري  متاثيري  وقريالع  ودرج  الصاله   وقتمیاً كان  ت ي التقري  واإلتقريان  ري  خريالل قيريا ه  هتصريني  ا ا
وقصريريور  وحريريت،ثاً تغريري   ءهريريوم اجلريريودة ه ريريت تطريريور علريري  اإلدارة وظهريريور اإلنتريريا  الكبريري  والثريريورة الصريريناعي  وظهريريور الشريريةكا   

 .2الكربى وازدايد املنافس   إذ أصبو ملءهوم اجلودة أه اد جت،تة و تشب  
  الخريتالف وفقريا اجلريودة ت ة،ري  يف اختالفريا  هنريا  أن  املالحري  أن  إال اجلريودة أوضريوع املتءا،ريت  االهتمريام  ري  فبريالةغ 
  هريذا  يف سرينوردها الريي الت ة،ءريا  جمموعري  خريالل  ري  هوضريو  ذلري  وسيظهة املوضوع  هذا يف للكتااب  النظة وجها 
 :اجلء 

 
 .15  ص2007  دار صءا  للنشة والتوز،   عمان   إدارة اجلودة الشاملة تطبيقات يف الصناعة والتعليمت  حممت عواد الءايدا    ية جم سوس  شاك   -1
 .16  ص2008  دار صءا  للنشة والتوز،   عمان  الطب   األوىل   إدارة اجلودة الشاملة وخدمة العمالء ط ون سليمان الترادك      -2
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  أو  جيريت   أ ريدمتيريءا   أقري   أو  أكثرية  ،كريون   الريذي  الشري    طبي ري   "أهنريا  علريى  اجلريودة  (Petit Larousse) في ريةف قريا وي  -
  جممريوع اخلصريائب الكليري  للسريل   أوأهنريا  " علريى اجلريودة ملةاقبري  األ ة،كيري  اجلم يري  طريةف  ري  أ،ضريا كمريا عةفري .  1"س  

 .2"اخلت   الي ت ك  قتروا على تلبي  حاجا  صةحی  وضمني 
  عمليريري   أو خت ريري    "اخلصريريائب الكليريري  لكيريريان  نشريريا   أو  أهنريريا  علريريى  (AFNOR)للتقيريريي     الءةنسريريي   اجلم يريري   هريريا ةفت  -

 .3"أو  نظم   أو نظام  أو فةد  أو  ء،   نها( الي تن ك  يف قترت  على إشباع حاجا  صةحی  أو ضمني 
  املءهوم هذا لةواد ابلنسب  أ ا
 املالئمري  لالسريتختام( أي كلمريا كانري  اخلت ري  أو السريل   املصرين    الئمري  السريتختام  "   أبهنا (Juran)  جوران  هاي ةفف -

 .4"ت كلما كان  جيتةاملستءي
   ريريتامان   الوفريريا  ابملتطلبريريا    5وهريري   هت ة،ريري  ،شريريرت  فيريري  ثالثريري  شريريةو  لتحقيريري  اجلريريودة  (ph.Crosby)  ، ةفهريريا كةوسريريي  -

 تنءيذ ال م  هصورة صحيح     أول  ةة وك   ةة.  ال يوب
ال ميري     حاجريا  تةضري  يوالري املنتريو  هبريا میترياز أن  جيري  الريي املواصريءا  "تلري   :هنرياأ علريى  (Deming)غ دمینري وعةفهريا  -

 .6"واملستقبلي  ا الي 
 للمسريتهل   ه ريت إرسريال  للمجتمري    املنريت ،سريببها الريي اخلاسريةة "تءريادي  :هري  اجلريودة أن (Taguchi) اتكيشري  ،ريةى  -

 .7"ال مي  توق ا  تلبي  يف الءش  ع  النامج  اخلسائة ذل  و،تضم 
 والصريناع  والصرييان  اانتسري و  التسريو،  نشرياطا  خصريائب تءاعري  عري  تتري أبهنريا  "  (A.V.Feignbaum)عةفهريا    -

 .8"ورغبات  ال مي  حاجا  تلبي     میك  هتوره والذي
رضرياه   وحیقري  توق اتري   ري   ،تطرياه  الريذي ابلشك  املستهل  رغبا  حتقي  على القترةهنا  "أ على اجلودة اأ،ض ت ةف  -

 .  9"ل  تقتم الي اخلت   أو السل   ع  التام

 
1- J-L Multon, J-F Arthuad et A-S Soroste, la Qualité des produits alimentaire: politique, incitation, Gestion et 

contrôle, collection science technique Agro_alimentaire, sequal, technique documentation, la voisier, 1994, P 5.  
2- Ph. KOTLER & B. DEBOIS, Marketing Management, 10ème édition, Public Union, Paris, 2000, P 90. 
3- Daniel Duret, Maurice pillet, Qualité en production: de ISO 9000 à Six sigma, 2eme edition, édition 

d’organisation, Paris 2002, P 21.  
4- J- M. Juran, Gestion de la Qualité, ed AFNOR, Paris, 1983, P 15. 

    .  14  ص2012والتوز،   القاهةة   صة  الطب   األوىل       اجملموع  ال ةهي  للنشةإدارة اجلودة الشاملة فكر وفلسفة قبل أن يكون تطبيقحممود عبت الءتا  رضوان     -5
6- J.M. Juran, Frank M. Gryna, Quality Planning and Analysis, Mc Graw-Hill Nez York, 1983, P 4.   

 عمريريان  الطب ريري  األوىل   والتوز،ريري للنشريرية   صريريءا  دار  املصوورفية اخلوودمات يف الشوواملة اجلووودة إدارةنريريءال    إهريريةاهي  هللا مسحريريان  عبريريت حممريريت الوادي  حسن حسن حممود  -7
 .2ص   2010

   .20  ص2006لثاني    ا ردن  الطب  األ  للنشة  عمان وائ    داروتطبيقات مفاهيم الشاملة اجلودة إدارةجودة    أمحت حمءوظ  -8
 .10ص   1996 صة  للنشة  الكت  دار  العربية املؤسسات يف الشاملة اجلودة إدارة لتطبيق العلمي املنهج ،الت،  ز،  الءتا  عبت فة،ت  -9
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الريذي   ال نصرية أهنريا  نهريا  كمريا االسريتءادة وت ظريي  اإلنتريا  عوا ري  تءصريي  يف ال قري  اسريتختام جريوهة  أبهنريا  ت ريةف  كمريا  -
  الوفريا  ابملتطلبريا  علريى القريترة هري  وعلي  فاجلودة اإلنتاجي  ال ملي  وه ت  وخالل قب  أييت و ا ال ق  استختام ه ت  أييت

 .1املستهل  و تطلبا  جا تء  ابحتيا خت   تقتي  أو سل   تصني   خالل    الةغبا  وإشباع
  املقت ريري  ثيريريث تكريريون  هريري  عبريريارة عريري   قيريرياي لتمييريريء املنريريت  أو اخلت ريري  فريرياجلودة  طةفنريريا   ريري   اقرتاحريري   ت   الريريذي  الت ة،ريري   أ ريريا

قياسريريها واعتمادهريريا     لتريريءام الشريريت،ت ابمل ريريا،  الريريي ،ريريت حتقيريري  ذلريري   ريري  خريريالل اال  خاليريري   ريري  أي عيريريوب أو نريريواقب  و،ريريت 
للجريريودة   نيريرين  سريرياهقا أ،ضريريا میكننريريا أن نسريريتنت  أن  والتحقيريري . و ريري  خريريالل الت ريار،  املريريذكورة  ثيريث تكريريون قاهلريري  لا ريرياز  

 تشريرياهبن ون نءريري  الوقريري  هينهمريريا اختالفريرين فهنريريا  اجلريريودة   ريري  وجهريري  نظريرية ال ميريري  أو  تلقريري  اخلت ريري  و ريري  وجهريري  نظريرية  
 املتشاهبن  ا   الطةفن وامل نينهن املؤسس  أو الشةك  أو املصن   والقاس  املشرت  هينهما هو املنء   املتبادل   

 ال مي  ،ةى أن اجلودة ه  جودة التصمي  وهو  ا ،تحق     خالل  خصائب اجلودة  الس ة. -1
املؤسسريري  تريريةى أن اجلريريودة هريري  جريريودة األدا  ومتاسريريك  عريريرب الوقريري  وهريريو  ريريا ،تحقريري   ريري  خريريالل   طاهقريري  املواصريريءا      -2

 التكلء . 
  ل ملريري  واحريريتة  وهريريو  نريريت  ذو جريريريودة    ريريا جريريودة التصريريمي  وجريريريودة األدا  وكال ريريا وجهريريان نوعليريري  فريريملن امل نيريرين املتشريرياهب

وكءريريريطه عاليريريري ( ونقطريريريي اخلريريريالف هريريرين ال ميريريري  أو  تلقريريري  اخلت ريريري  وصريريرياح  املنريريريت  أو  قريريريتم اخلت ريريري   ريريريا السريريري ة والتكلءريريري    
 نريت  ذو جريودة عاليري  ولكري     فال مي  ،ة،ت  نت  ذو جودة عالي  أبق  س ة وصاح  املنت  أو  قتم اخلت   ،بحث عري 

و ريري  هنريريا تكريريون امل ادلريري  الصريري ب  والريريي قا ريري  عليهريريا كريري  أنظمريري  اجلريريودة يف األصريري  والريريي وريريتف إىل رضريريا      أبقريري  تكلءريري 
 ال مي  وحتقي   كاس  عالي  وإنتاجي  أكثة.

 للجودة التاريخي التطورالفرع الثاني: 

  ذلري  يف اريال ه ريت  انتشرية    ال شة،  القةن  هتا،  يف  وذل الياابن  يف  ةة ألول وحتسينها اجلودة  ءهوم ظهة
  القريتي   اإلدارة  ءهريوم قريام هتطريو،ة إداري هنري  يف جتسريت  حيريث ال صرية   وضريوع أصبو أن  إىل الغةهي  أورواب ودول أ ة،كا

  راشريانت  علريى سرياعت  وممريا   ال مريال  ال اليري  لكسري  رضريا اجلريودة حتقيري  علريى تؤكريت  الريي امل اصريةة التوجهريا      ليتماشى
  املؤسسريا   لصرياح وا ليري  ال امليري  األسريوا  يف  ري  حصصريها واألوروهيري  جلريء  األ ة،كيري  املؤسسريا  خسريارة املءهريوم هريذا

  أن  حرين  يف ال مريال  رضريا حتقيري  وإىل ال امليري  األسريوا  إىل  ري  خاللري  ت ريرب كجسرية  اجلريودة   اسريذ  الريي الياابنيري 
  علريى والتكلءري   اإلنتاجيري  هرين ال القري  ملسريطل  األول اهتما هريا تريوي  نريكا وخاص  األ ة،كي   ال املي  األخةى املؤسسا 

 
 .197ص  2003 األوىل  عمان  الطب   والتوز،   للنشة صءا  دار  الرائدة اإلدارة الص يف  الءتا  عبت حممت  -1
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   ضريموهنا هشريك  غري    رية  ه ريتد  ري  املةاحري  تطريور فيهريااألول  وعلي  فملن اجلودة   ال مي  هو هاج  الس ة أن  اعتبار
  1عادى وهذه املةاح  ه 

وخصوصريريا    هريريتااي  القريريةن ال شريرية،      ريريتتضريريو   ريرياه هريريذه املةحلريري     :(Stage Inspection)مرحلووة التفتووي  أو الفحوو   
  ال مري   حيريث  و ا تقوم عليري   ري   ءرياهي  التخصريب وتقسريي   (Taylor)  ه ت ظهور نظة،  اإلدارة ال لمي  على ،ت ات،لور

سريريري يا السريريريتب اد    كانريريري  اجلريريريودة عبريريريارة عريريري  عمليريريري  ختا يريريري  للتطكريريريت  ريريري   ريريريتى  طاهقريريري  املنتجريريريا  للمواصريريريءا  املوضريريريوع 
فاخلطريط قريت وقري  ف ريال    ل  إىل ال مال   و  د ذل  أن هذه ال ملي  ال متن  وقوع اخلطريط و صامل ي   نها   وضمان عتم و 

ت بريريري  أهنريريريا عمليريريري  إطءريريريا     أحيريريريات    –و ريريريا علريريريى الءحريريريب إال اكتشريريرياف  واسريريريتب اده  ولريريريذا ،طلريريري  الريريريب   علريريريى هريريريذه املةحلريريري   
 ف ال.  الي اشت ل  ا ة،  إشارة إىل أهنا ال حتاول  ن  إش ال ا ة،   ولكنها أتتى لتطءئ النار

حينمريريريا نشريريرية اإلحصريريريائ     1931تةجريريري  هريريريتااي  هريريريذه املةحلريريري  إىل عريريريام   :(Control Quality)مرحلوووة مراقبوووة اجلوووودة  
وأهري   ريا میيريء هريذه املةحلري  أهنريا تسري ى الكتشرياف    كتاهري  عري   ةاقبري  اجلريودة  (Shewart Walter)  الشريه  والريرت شرييوار 
ملطاهقريريري  والتصريريريحيو ولكنريريري  ا تريريريت ليشريريريم  جريريريء ا  ريريري  التصريريريمي  واألدا   اوه ، ريريريت الءحريريريب  ريريري  أجريريري     اخلطريريريط و نريريري  وقوعريريري  

 سريتخت ا يف ذلريري  األسريريالي  اإلحصريائي  املسريريتحتث  وقواعريريت البيريات  وامل لو ريريا  ممريريا سرياعت يف التمهيريريت لظهريريور املةحلريري   
 الثالث .

جلريريريودة يف هريريريذه  ا ريريري  هتا،ريريري  فريريريرتة السريريريب ينيا  حتريريريول  ءهريريريوم    :(Assurance Quality)مرحلوووة تو يووود )اووومان( اجلوووودة  
ولريي  جمريةد اسريريتب ادها  و  ريد ذلريري  أن    (Zero Defects)  املةحلري  إىل  ءهريوم األخطريريا  الصريءة،  أو  نري  وقريريوع األخطريا 
أي أن أتكيريريريت اجلريريودة ،كريريريون  ريري  املنبريريري  وذلريري   ريريري     الةقاهريري  اجلريريودة تبريريد يف املةاحريريري  املبكريريةة  ريريري  ال مريري  ولريريريي  يف  ةحلريري   

 ملنت  وتطو،ة الةقاه  على ال مليا  و شارك  وحتءيء األفةاد.خالل عمليا  التخطي  وحتسن تصمي  ا
متثري  املةاحري  الريثالل السرياهق  املريتخ  التقليريتي إلدارة اجلريودة والريذي ه ، ريت كافيريا ملواجهري  التحريتاي  النامجري  عري  ثريريورة  و

ان داف ريريا لظهريريور فكريرية  امل لو ريريا  والتقريريتم التكنولريريوج  وإقا ريري  التكريريتال  االقتصريرياد،  وغريري  ذلريري   ريري   ظريرياهة ال وملريري  ممريريا كريري
  لريريري  عليريريري  املءهريريريوم ا ريريريت،ث للجريريريودةفلسريريريء  جت،ريريريت تغريريري     ريريري   ءريريرياهي  اجلريريريودة ومتثريريري  ذلريريري  يف املةحلريريري  الةاه ريريري  أو  ريريريا ،ط

 اجلودة الشا ل (. 
تةجريريري  هريريريتااي  هريريريذه املةحلريريري  إىل هنا،ريريري  فريريريرتة    (:Quality  Total  مرحلوووة املفهووووم الوووديث للدوووودة )اجلوووودة الشووواملة

ةن املنصريريةم حيريريث ه ، ريريت  ءهريريوم اجلريريريودة هريريو التءتريرييم علريريى املنتجريريا  و ةاقبريري  ال مليريريا  واكتشريريرياف  الثمانينيريريا   ريري  القريري
األخطريريريا  وتصريريريحيحها  كمريريريا أنريريري  ه ، ريريريت هريريريو  نريريري  األخطريريريا  وتءريريريادى إنتريريريا  خمةجريريريا  هبريريريا عيريريريوب أو ال تريريريال م  تطلبريريريا   

 
  قسريري  اإلدارة ال ا ريري   كليريري  االقتصريرياد واإلدارة  جا  ريري  امللريري  عبريريت ال ء،ريريء  جريريتة  كتريرياب  تطبيق إدارة اجلودة الشوواملة يف املنظمووات الكوميووةعل  عبت هللا الءهةاين    د  -1

 .  19ص   2017   شبك  األلوك يف  نشة  
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  النظريام وعملياتري  وخمةجاتري   وهريى   وإ ا أصبح  اجلودة عملي  شريا ل  أ ناهريا الواسري ه فهري  شريا ل  ملريتخال املستءيت، 
  وشريا ل  ملختلري  ال ناصرية  شا ل  لك     ،نتمون للمؤسسري  علريى اخريتالف  سريتوايو  وشريا ل  لكري  األنشريط  والريربا   

  والسريريريري ة  والريريريذو   واملتانريريريري   ن والشريريريك واملاد،ريريري  والتكنولوجيريريريري   وشريريريا ل  لله ريريرياد املختلءريريريري  للمنريريريت   ريريري  حيريريريريث اللريريريو   البشريريرية، 
   ري  التحسريينا  والتطريو،ة املسريتمة   ث  رحلري  ال هنا،ري  ارياأصبح  اجلودة أءهو ها ا ت،ث مت كماواملالئم  لالستختام 

  لريريء   ا ريريتد وهريريى ت ريريد أ،ضريريا ال مريري كمريريا أهنريريا ت ريريد عمريري  األشريرييا  الصريريحيح  ابلطة،قريري  الصريريحيح   ريري  املريريةة األوىل ون ا
 الت وب    أج  حتقي  رغبا  ال مال  وكس  ثقته .

 إبدارة   ا ،سريمى إىل الوصول حىت  ةحل  لك  املميءة والسما  ابجلودة االهتمام تطور  ةاح  توضيو میك  سب  ومما
 :والينامل والشك   اجلتول خالل اجلودة الشا ل    

 التطور النوعي ملراحل االهتمام ابجلودة ومالحمها األساسية :  (1-2)  رقماجلدول  

  جا  ري  اجلءائرية  جملري  الباحريث  ورقلري   إدارة اجلوودة الشواملة  تو ون تنافسوي يف املنظموات املعا ورةه  عنرت عبت الةمحريان    املصدر:
 .178  ص2008  06ال تد
 
 

 ة املالمح الرئيسي  مراحل االهتمام ابجلودة 
هتمريريريريريريريريريريريام هءحريريريريريريريريريريريب   ةحلريريريريريريريريريريري  اال

املنتجريريريريريا  ابسريريريريريتختام وسريريريريريائ   
 .فني 

 فرتة ال شة،نيا . -
فحب في ه ت هنا،  اإلنتا  للتطكت  ري   طاهقري  املنريت  أو اخلت ري  للمواصريءا    -

 .املوضوعي 
األسريريريريريريريالي    ةحلريريريريريريري  اسريريريريريريريتختام  

يف رعا،ريريريريريريري  جريريريريريريريودة    اإلحصريريريريريريريائي 
 .اإلنتا 

 فرتة الثالثينيا  /األره ينا . -
خريريريريريةائ     اإلحصريريريريريائي  خريريريريريةائ  الةقاهريريريريري  علريريريريريى اجلريريريريريودة   ال ينريريريريريا   أهريريريري  األسريريريريريالي    -

 ال ملي .
 ةحلريريريريريريريري  التطكريريريريريريريريت  ريريريريريريريري  اجلريريريريريريريريودة  

 .وضماهنا
 فرتة  نتص  اخلمسينا . -
هتا،ريري  فكريريةة رقاهريري  اجلريريودة الشريريا ل  والريريي ت تريريرب النريريواة ا قيقيريري   ةكريري  إدارة اجلريريودة    -

 الشا ل .
  والرتكيريريريءللسريريريل      القضريريااي ااا ريريري  وحمور،ريري  تكلءريريري  اجلريريريودة قيريرياي درجريريري  االعتماد،ريري  -

 على نظ  اإلنتا  هال عيوب.
 ةحلريريريريريريريريريري  اإلدارة اإلسريريريريريريريريريريرتاتيجي   

لريريريريريريريريريريريريتع     للجريريريريريريريريريريريريودة وتوظيءهريريريريريريريريريريريريا
 .تنافسي  املنظما 

اهتمام اإلدارة ال ليا يف املنظما  هقضريي  اجلريودة والريةه  هرين الةثيري  واجلريودة يف   -
 املنظما .

 إدارة اجلودة الشا ل  كءلسء  إسرتاتيجي  وكسال  تنافس . -
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 اجلودة أنظمة تطور مراحل  :(1-2)  شكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 

  1ع املنصريور  جملري   العراقيوة الصوناعية املُنظموات يف هوايقطبت وإمكانيوة الشواملة اجلوودة إدارة مسوتلممات الريربواري  نريءار املصودر:
 .90  ص2002هغتاد  

 الجودة الفرع الثالث: أهمية

  الطلري  حجري  حتريتد الريي ال وا ري  أحريت  اجلريودة ت تريرب إذ املسريتهلكن أو للمؤسسريا  ابلنسب  كب ة  أ ي   للجودة
   1،ل  كما األ ي  میك  تناول هذهو  املؤسس   نتجا  على
  تريةه  الريي ال القريا  خريالل  ري  ذلري  و،تضريو  نتجاوريا  جريودة  سريتوى  ري  شريهةوا املؤسسري  تسريتمت   :الشوور ة عةمس  -

  فريملذا املؤسسري   عمريال   وحاجريا  رغبريا  تلريي  نتجريا  تقريتي  وحماولري  و هريارو   ال ريا لن وخريربة املريورد،    ري   املؤسسري 
  التنرياف    ري  متكنهريا والريي الواسري    والسريم   ةةالشريه حتقري  لكري  حتسريينها فرييمك   نخءضري  جريودة ذا   نتجاوريا  كان 
 .النشا  نء  يف املماثل  املؤسسا      
 هتصريمي  تقريوم  ؤسسريا  قضريااي يف النظرية تتريوىل الريي ا رياك  عريتد وابسريتمةار تءا،ريت  :للدووودة القانونيووة املسووؤولية  -

  سريئول  تكريون  خت يري  أو  اجيريإنت  ؤسسري  كري  فريملن  لريذا توز، هريا أو إنتاجهريا يف جيريتة  غري  خريت ا   تقتي  أو  نتجا 
 .املنتجا  اذه استختا   جةا     ال مي  ،صي  ضةر ك  ع  قانوت
 يف كبري ة درجري  إىل املنتجريا  تبريادل وتوقيري  كيءيري  يف سريتؤثة واالقتصاد،  السياسي  التغ ا  إن    العاملية املنافسة  -

 واجملتمري   املؤسسري    ري  كري  تسري ى إذ  تميريءة  يري أ اجلريودة تكتسري  وال وملري   امل لو ريا  عصرية ويف تنافسري    دوي  سو 

 
 .32-30  ص2005األوىل    عمان  الطب   للنشة والتوز،   الثقاف  دار   (2000)  9001األيمو ومتطلبات الشاملة اجلودة إدارة علوان  ت،  قاس   -1

 (  INSP)  الفح 

 ( QC)  ابط اجلودة

   (QA) امان اجلودة

  (QMS)ة إدارة اجلود 

 (TQM) إدارة اجلودة الشاملة 
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  ال امليريريري    األسريريريوا   يف  والتوغريريري   عريريريام  هشريريريك   االقتصريريرياد  وحتسريريرين  ال امليريريري   املنافسريريري   حتقيريريري    ريريري   الريريريتمك   هبريريريتف  حتقيقهريريريا  إىل
 .أبرابحها الضةر  إ ا  إىل ذل  أدى املؤسس   نتجا  يف اجلودة  ستوى اخنء  فكلما

  ري   املسريتهل  محا،ري  يف تسرياه  حمتدة قياسي   واصءا  ووض   املؤسس    شطأن  يف  اجلودة تطب  املستهلك: محاية  -
  إحجريام  إىل  ذلري   ،ريؤدي   نخءضريا اجلريودة  سريتوى ،كريون   نريت اف  .املؤسسري   نتجريا  يف الثقري  وت ء،ريء الغريم التجرياري

  ظيءري لو اب مالقيريا  ري  هشريةائ  ،قريوم الريذي املنتريو   فشري   هريو  املسريتهل  رضريا املؤسسري   وعريتم  نتجريا  شةا  ع   املستهل 
  كانريريري   سريريريوا   إضريريريافي   كلءريريري   املسريريريتهل   ،تحمريريري   أن   ذلريريري   علريريى  ،رتتريريري   األحيريريريان   أغلريريري   ويف   املسريريريتهل   نريريري   ،توق هريريريا  الريريي

  ابهظريا  مثنريا املسريتهل  دف هريا الريي للمبريالغ  الكا لري  ابخلسريارة  إصريالح   أو املنريت  السريتبتال  الريالزم  الوقري  هضريياع  تمثلري 
  إىل  وإرشريرياده   ما،تريري   املسريريتهل    محا،ريري   مجاعريريا   ظهريرية   املوضريريوع   ءا املواصريري  جريريودة  عريريتم  أو  اجلريريودة  اخنءريرياض  وهسريريب 
 .وأ ات جودة واألكثة املنتجا  أفض 
  الءةصريريري   ،ريريريتو  أن   شريريريطن    ريريري   اإلنتريريريا   و ةاحريريري   عمليريريريا   جلميريريري    املطلوهريريري   اجلريريريودة  تنءيريريريذ   السووووقية:  والصوووة  التكوووالي   -

  ،ريؤدي  اريا املستمة والتحسن اجليتة ودةجلا أن  كما .إضافي  تكالي  حتم  املؤسس  جين  قت  مما األخطا   الكتشاف
 .املؤسس  رثي  وزايدة السوقي  ا ص  زايدة    و   الءابئ      عتد أكرب إىل جذب

 مفهوم إدارة الجودة الشاملة الفرع الرابع:

بو  لت ريرب عري  عمليري  حتسرين اجلريودة فطصري  1988لقت ظهة  فكةة إدارة اجلودة الشا ل  ك نريوان شريا   هريام عريام    
دارة اجلريريودة الشريريا ل  يف الوقريري  ا ريرياي أسريريلواب إداراي  همريريا يف جمريريال اإلدارة واملؤسسريريا   ريري  خريريالل  ريريا قت ريري  هريريذا  هريريوم إ ء

األسريريلوب اجلت،ريريت  ريري   احريريا  يف اإلدارة  ثيريريث ،شريريتم  هريريذا األسريريلوب علريريى وصريري  لل مليريريا  اإلنتاجيريري  والت ريريت،ال   
 . املقرتح  الي تساعت على حتسن اجلودة هشك   ستمة

ت ار،  عت،تة ملءهوم إدارة اجلودة الشا ل  وخيتل  الباحثون يف ت ة،ءها وال غةاه  يف ذلري  فقريت سريئ  رائريت اجلريودة   ا هن
علريريريى اريريريول   ناهريريريا ولريريريذا فكريريري  واحريريريت  نريريريا لريريري  رأ،ريريري  يف فهمهريريريا    ا فطجريريرياب أبنريريري  ال ، ريريريةف وذلريريري  دلريريرييالالريريريتكتور دمینريريريغ عنهريريري
 تسريرياعت يف إدرا  هريريذا املءهريريوم وابلتريرياي تطبيقريري  لتحقيريري     الريرييت ريريار،  وهنريريا سريريوف نريريورد جمموعريري   ريري  ال1وثصريرياد نتائجهريريا

الءائريريريتة املةجريريريوة  نريريري  لتحسريريرين نوعيريريري  اخلريريريت ا  واإلنتريريريا  ورفريريري   سريريريتوى األدا  وتقليريريري  التكريريريالي  وابلتريريرياي كسريريري  رضريريريا   
 ،ل   وهبذا سوف نتطة  إىل  ءهوم إدارة اجلودة الشا ل  كما ال مي .

 
االطريريالع       اتر،ريري /https://sqarra.wordpress.com/mang1   تونريري  صريرياح حممريريت القريريةا لل لريريوم املاليريري  واإلدار،ريري    الشوواملة مفهوووم إدارة اجلووودةعارف مسريريان   -1

19/02/2018. 

https://sqarra.wordpress.com/mang1/
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وين ألدا  األعمريريريريال وهتحة،ريريريري  املواهريريريري  والقريريريريترا  لكريريريري   ريريريري  ال ريريريريا لن    ت ريريريرياا "شريريريريكعلريريريريى أهنريريريري  (johblonski)  عةفهريريريريا  -
قو ا  األساسريي  لنجريا  املؤسسري   املدارة لتحسن اإلنتا  واجلودة هشك   ستمة   ستخت   فة  ال م     خالل  اإلو 

 .1"شرتا  يف اإلدارة وهذا لتحسن املستمة لل مليا  واستختام فة  عم االوه  
اجلريوهةي يف طة،قري  أدا  األعمريال ابعتبارهريا اهتكريار اجترياه جت،ريت ،تضريو  ري  خريالل أدا  صرياح    تغيري   "العةف  أبهنا -

فهريريري  عبريريريارة عريريري   نريريرياا ،تضريريريم  اإلهريريريتاع والقيريريريادة اإلهتكار،ريريري  واملسريريريؤولي  الءةد،ريريري  والتطبيقريريريا      ال مريريري  وأفريريريةاد اإلدارة ال ليريريريا
 .2"الكمي 

 ووضري ها و ةونتهريا فاعليتهريا املنظمري  لتطريور هبريا تريتار الريي  لوسرييلا"  هنرياأب  (John Oakland)  أوكالنريت  جريون  عةفهريا  -
 .3"كك  ال م  نطا  على التنافس 

فلسريريريء   صريريريمم  جل ريريري  املؤسسريريري  أكثريريرية سريريريةع     عبريريريارة عريريري   أكريريريت أن إدارة اجلريريريودة الشريريريا ل   (Haver)  يف ت ة،ريريري   خريريرية لريريريري  -
  عريريري  طة،ريريري  املشريريريارك   ل مريريريالكسريريري  او ةونريريري  يف إنشريريريا  نظريريريام هيكلريريري   تريريرين  توجريريري   ريريري  خاللريريري  جهريريريود كافريريري  ال ريريريا لن ل

 .4اجلماعي  يف التخطي  والتنءيذ 
لل مري       ال ريا لنالطة،ق  أو الوسرييل  الشريا ل  لل مري  الريي تشريج"فملن إدارة اجلودة الشا ل  ه    (Royal-mail) ووف  -

 .  5"ضم  فة،  واحت ،ؤدي إىل خل  قيم   ضاف  لتحقي  إشباع حاجيا  املستهلكن
على أهنا "التءو  يف األدا  إلس اد املستهلكن عري  طة،ري     (Baharat wakhlu)       قب لشا لودة اعةف  إدارة اجل  -

عمريريري  املريريريترا  واملريريريوظءن  ريريري  ه ضريريريه  الريريريب    ريريري  أجريريري  تءو،ريريريت املسريريريتهلكن تريريريودة ذا  قيمريريري   ريريري  خريريريالل أتد،ريريري  ال مريريري   
 .6"الصحيو وابلشك  الصحيو و   املةة األوىل ويف ك  وق 

أتد،  ال م  الصحيو على النحو الصحيو    الوهل  األوىل   ري  االعتمرياد علريى االسريتءادة    ه ا ل  إدارة اجلودة الش -
 .7هتقوي املستءيت يف   ةف   تى حتس  األدا 

نظريريام إداري شريريا   قريريائ  علريريى أسريرياي    و ريري  خريريالل الت ريريار،  السريرياهق  میكننريريا القريريول أبن إدارة اجلريريودة الشريريا ل  عبريريارة عريري 
  ش   يف املنظم   وذل     أج  حتسرين وتطريو،ة كري   كوتوريا للوصريول إىل أعلريىلك   جذر، إحتال تغي ا  اجياهي  

 
  .9ص   2006   04ال تد  ورقل     جمل  الباحث   اجلودة الشاملة يف املؤسسات اخلدماتية  إدارةمعايري     امحت ه  عيشاوي  -1
 .   26ص  0201األردن      جا    عمةان  دار املناه  للنشة والتوز،   اجلء  األول    إدارة اجلودة الشاملة الفلسفة ومداخل العملسلمان ز،تان     -2

3 - ANDREW M. PETTIGRE, Context and action in the transformation of the firm, Journal of Management 

Studies, Vol 24, No.6, P 654. 
4- Claude Yves Bernard, le management par la Qualité total: l'excellence en efficacité et en efficience 

opérationnellement, édition AFNOR, Paris, 2000 ,P 10.  
 .216ص   2000   دار امليصةة للنشة والتوز،  والطباع   الطب   األوىل   إدارة اجلودة الشاملة   كاظ  خض  حممود  -5
ل  إدارة اجلودة الشا ل  وتنمي  أدا    لتقى وطي حو    اجلودة الشاملة: غواية يف حد ذاهتا أم وسيلة لرفع مستوى أداء املؤسسات ؟زروق  إهريةاهي    ول عبت القريادر     -6

 .05  ص2010س يتة      املؤسسا   جا    د.  والي الطاهة
 .24  ص ةج  ساه    إدارة اجلودة الشاملة تطبيقات يف الصناعة والتعليمسوس  شاكة جميت  حممت عواد الءايدا      -7
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سل ا أو خت ا  وأبق  تكلء  هبتف حتقي  أعلى درج   ري  الةضريا لريتى عمالئهريا  ري  خريالل إشريباع   خمةجاوا يف جودة
 توق ون .حاجاو  ورغباو  وف   ا ،

 (ISO 9001)المطلب الثاني: ماهية نظام إدارة الجودة 

  يف  املؤسسريا   إدارة جمريال يف الء الري  املءرياتيو  ري   (ISO 9001)اجلريودة   إدارة  ألنظمري   ال امليري   املواصءا  ت ترب
   دوليريا  هري  و  ريرتف ف ريال نظريام جريودة إلقا ري  الالز ري  الشريةو  حتريتد املواصريءا  هريذه لكون  نظةا وذل  ا ت،ث  ال صة

  لنظرياماريذا االتطريور التريارخي   ، (ISO 9001)دارة اجلريودة  ظريام إهريوم ن ء  النقريا  التاليري  الءريةع  لذل  سوف ن ا  يف هذا  
  علريى  ا صريول يف  املؤسسريا    فشري أسريبابوأخري ا   (ISO 9001)   ةاح  تطبي  وتقيي  نظام إدارة اجلريودة   هفوائت وأه   
 .(ISO 9001)اجلودة   إدارة نظام تطبي  فوائت 

 (ISO 9001)الفرع األول: مفهوم نظام إدارة الجودة 

 (ISO)األ،ريريءو    القياسريريي   للمواصريريءا   التوليريري   املنظمريري   ءهريريومالءريريةع ابلت ريريةف علريريى كريري   ريري      هريريذااول يفسريرينح

    خالل ذكة ه   الت ار،  املت لق  ه . (ISO 9001)نظام إدارة اجلودة نظام و 
ا   أبهنريري  الكلمريري     ريريد  حيريريث   ريري   (ISO)األ،ريريءو    تسريريمي   ت ريريةف:  القياسوووية  للموا وووفات  الدوليوووة  املنظموووة  تعريووو : 1-1
  عريتم فكريةة  ري   سريتنبط   (ISOS)إ،ريءوي   ،ريوتين أصري   ري  كلمري   شريتق  ". وهري 1والتشرياه  التسرياوي أو الت ريادل  ريي"ت

  سريبي  ف لريى أءهريوم املسرياواة  املةتبطري  الكلمريا  عريتد  ري   تقريتم كجريء   إ،ريءوي كلم  وتستختم  أو الت ادل. االختالف
  وجريود هريو أ،ريءو هكلمري  املقصريود فريملن  ولريذا  تسرياو، . ةحريةار  درجريا  تواجريت   (isothermal)  كلمري  إ،ءوث  ري  ت ريي املثريال 

 .2 تماثل  وحتا  إنتا  على قادرة   ين  ل ملي   واصءا  قياسي   تجانس 
 international)  القياسريي  للمواصريءا  التوليري  املنظمري  لتسريمي  األوىل الثالث  ا ةوف     (ISO)  األ،ءو كلم  اشتق 

onOrganization for Standardizati)  3الوطني  املنخةط  هبا  التقيي  ملنظما  عاملي  فترالي  ع  عبارة  وه . 
  ابإل ليء،ري  فمريثال اللغريا   ري  ال ت،ريت  يف القياسري  للتوحيريت  التوليري  للمنظمري  االختصريارا   ري  ال ت،ريت  هنريا  أن  وهسريب 
   ري  الكلمري   نبثري  واحريت  اختصريار اعتمرياد أن ،كريون  تقريةر   لذا(ONI)اختصار   أتخذ  وابلءةنسي  (IOS)اختصار   أتخذ 

  للتاللري  املقطري   هريذا اسريتختام  جريا    وهترياي(ISO)هريو   الريتول هكري  املوحريت  االختصريار أصريبو   واريذا(ISOS)اليوتنيري   
  فنيري  كانري  سريوا   وحريتة دوليري    واصريءا  إصريتار وهريو هري  تقريوم الريذي الةئيسري  الريتور  ري   نطلري  املنظمري  هريذه علريى

  القياسريريريي   املسريريريتواي   رفريريري    علريريريى  ت مريريري   أهنريريريا  إىل  ابإلضريريرياف   هريريريذا  دارة.إلا  نظ تريريري   واصريريريءا   أو  اخلريريريت ا    أو  سريريريب السريريريل  
  علريريريى  واخلريريريت ا   السريريريل    جتريريريارة  تشريريريجي    أجريريري   املت لقريريري  هبريريريا  ريريري   الشريريريهادا   و ريريرينو  واالختبريريريارا   امل ريريريا،  واألسريريري   ووضريريري  

 
 .310ص   2009عمان  والتوز،   للنشة ال لمي  الياروزي دار  واخلدمية يةاإلنتا  نظماتامل يف اجلودة إدارة نظم  و خةون الطائ  حجي  ،وس   -1
 .33ص   1995القاهةة  والتوز،   للنشة الءجة دار عاط   حمس  هالل فؤاد تةمج   9000 أيمو إىل الصناعي الدليل ابد،ةو  أدجي   -2

3- AFNOR, Norme NF EN ISO 9001, Système de management de la qualité, exigences, Paris, 2000, P 8. 
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 ممثلن م املنظ  هذه  تض   كما  اجملال    هبذاخاص  هيئ   توجت  حيث  اإللكرتونيا    اعتا اجملاال  شىت يف عامل   ستوى
   .ال اه دول   ظ    
احترياد دوي أو  نظمري     علريى أهنريا  (ISO)األ،ريءو   القياسريي  للمواصريءا  التوليري  املنظمري  ت ة،ري  میكري   ريا سريب  علريى اهنريا 

املتحريريريتة  تضريريري  هيئريريريا  أو أجهريريريءة املواصريريريءا  واملقريريريا،ي  يف الريريريتول    وليسريريري   ريريري   نظمريريريا  األ ريريري   دوليريريري  غريريري  حكو يريريري 
جنيري     يف1946   ك  دول  وستب إبصتار املواصءا  التولي   وقريت أتسسري  يف عريام  و عض هااملختلء   و،شار  في

عمليريريا  التبريريادل التجريرياري للسريريل     تسريريهي   لتسريريهي  الت ريرياون وتوحيريريت املواصريريءا  الصريريناعي  علريريى املسريريتوى الريريتوي هبريريتف
إصريتار هريذه املقريا،ي     عنت ةاع   وه  تأنءل  نظام لتطكيت اجلودة وضماهنا    واخلت ا   فامل ا،  املوضوع     قبلها ت ت 

  ال لمريا   ري  جمموعري  وت تمت على  وغ ها.  األطةاف    املنتجن واملستهلكن وا كو ا  واجلها  ال ا     صاح مجي  
  جلريان  شريك  جيتم ريون علريى  نريتوهن طة،ري   عري  التطبيري   شريكال   تاه ري  ،ريت  حيريث خمتلري  الريتول  يف املتخصصرين

   .املةكءي غ  ال م  مس  املنظم  ، ط   ا ذاوه وا را  اخلربا  لتبادل
،سريتلءم تءكيري     (ISO 9001)إن الكريالم عري  نظريام إدارة اجلريودة     (ISO 9001)تعريوو  نظووام إدارة اجلووودة  : 1-2

ت ريريي جمموعريري   تتاخلريري   ريري  ال ناصريرية   (System)  الكلمريريا  والت ريريةف عليهريريا لءظريريا لءظريريا  فريرييمك  أن نقريريول إن كلمريري  نظريريام
  نظريريام   اليريرياملدارة  اإل،كريريون داخريري   ؤسسريري   ريريا كنظريريام   (System Management)  نظريريام إدارة  وأن   و ةتبطريري   ريري  ه ضريريها.

: System Management Quality (QMS)  عليريريري  فريريريريملن نظريريريام إدارة اجلريريريريودة  اوهنريريريا       نظريريريام إدارة اجلريريريريودةيريريريدارة البيئاإل

لء   واذا النظام  بريادئ وأسري   املختطتها  ، ي نظام إدارة و ةاقب  لتى أي  ؤسس  ابلنسب  للجودة يف عملياوا أو أنش
 و   الت ار،  املقت   اذا النظام نذكة  ا ،ل    .1 ركائء( وجماال 

  دة وإدارة ال مليريريريا  للمؤسسريريري   حيريريريث،ةكريريريء علريريريى  ةاقبريريري   سريريريتوى اجلريريريو هريريريو   يريريريار    (ISO 9001)نظريريريام إدارة اجلريريريودة    -
تقريريت ها الشريريةك  ألعلريريى املسريريتواي   كمريريا أنريري     الريريي  ت ا ،وضريريو هريريذا امل يريريار الطريرية  الريريي میكريري   ريري  خالاريريا االرتقريريا  ابخلريري

 .2،ساعت على تطو،ة  لي  أدا  األعمال يف خمتل  اجملاال 
  اسريريتختام  إ ازهريريا  ،تطلريري   الريريي  والءنيريري   اإلدار،ريري   ال مريري   إجريريةا ا    ريري   جمموعريري   هريريو  (ISO 9001)  اجلريريودة  إدارة  نظريريام  -

   ري  ال ميري   رغبريا  حتقيري  إىل ،سري ى الريذي اجلريودة نظريام حتقيري  علريى قريادر حمريتد تنظيمري  هنريا  ظري   يف  ريوارد خمتلءري 
  تطبيريري   ملن فريري  .وتصريريمي  املنريريت   املريريوارد  شريريةا   وعمليريريا    ةاحريري   جلميريري    املطلوهريري   للمواصريريءا    طاهقريري   ملنتجريريا   إنتاجريري   خريريالل

 
http://www.iso-   03/12/2015نشريريريرية يف    ISOTEC   قريريرياال  يف أنظمريريري  اإلدارة عريريري  طة،ريريري   2008:  9001أيوووومو   نظوووام إدارة اجلووووودةرهيريريري  الريريريءواوي     -1

tec.com/%D8%A3%D9%8A%D8%B2%D9%88-9001/ 24/02/2018  اتر،  االطالع. 
  علريريريريريريريريى  وقريريريريريريريري   تونريريريريريريريري  أكادمیيريريريريريريريري  النسريريريريريريريريي    08/01/2017   قالريريريريريريريري   نشريريريريريريريريورة ،ريريريريريريريريوم   اجلوووووووومء الثوووووووواين  –إدارة اجلووووووووودة الشوووووووواملة يف املكتبووووووووات  هيريريريريريريريريام حا،ريريريريريريريري      -2

http://blog.naseej.com/   24/02/2018  اتر،  االطالع. 

http://www.iso-tec.com/%D8%A3%D9%8A%D8%B2%D9%88-9001/
http://www.iso-tec.com/%D8%A3%D9%8A%D8%B2%D9%88-9001/
http://blog.naseej.com/


 

 
 

 

 التعريف بمكونات أنظمة اإلدارة المندمجة  .…………ثاني...............................................الفصل ال
 

112 

   ل  الشريا  اإلدارة ابجلريودة فلسريء  و بريادئ  ري   ،تطرياه   ترين إداري نظريام للمؤسسري  أبن  وإثبرياات ضمات ، ط   اجلودة نظام
 .1ا ت،ث   التقني  التطورا  وملواكب  أذوا  املستهلكن  يف املتسارع  التطورا  ملواجه   ستمة هشك  تطو،ةه  فيت 
  ابختصريريريريار  إليريريريري و،شريريريريار    (System Management Quality)  ابال ليء،ريريريري  (ISO 9001)  اجلريريريريودة  إدارة، ريريريريةف نظريريريريام    -
(QMS)     وأهريريريتافواملسريريريؤوليا  لتحقيريريري  سياسريريريا  اجلريريريودة    ةا ا واإلجريريريعلريريريى انريريري  نظريريريام رمسريريري  وضريريري  لتوثيريريري  ال مليريريريا  

  (QMS) اجلريريريريودة  إدارةنظريريريريام    أن كمريريريا    املشريريريرياهب    األخريريريةى  واألنظمريريريري  (ISO 9001)حسريريريري   واصريريريءا  و  ريريريريا،    اجلريريريودة
  الكءريريريا ةاملنظمريريريا  والشريريريةكا  التجار،ريريري  لتلبيريريري   تطلبريريريا  ال مريريريال  وحتسريريرين    أنشريريريط ،سريريرياعت يف عمليريريريا  تنسريريريي  وتوجيريريري   

 .2مةست  ايأسوالءاعلي  على 
  جمريال  يف  املؤسسري  و ةاقبري  هتوجيري  ،سريمو  إداري  نظريام  أنري   علريى (ISO 9001) اجلريودة إدارة  ت ة،ري  نظريام  نرياوعليري  میكن

  تةكء على حتقي  سياسريري  اجلريريودة وأهريريتاف اجلريريودة لتلبيريري الي جمموع     اإلجةا ا  وال مليا  ،تكون       اجلودة
 .احتياجا  ال مال  وفقا للشةو  املطلوه 

   (ISO 9001) التطور التاريخي لنظام إدارة الجودةي: لثان رع االف
  حتقيريريري   وابلتريريرياي  وتطريريريو،ة  لتصريريريمي   الالز ريريري   النشريريرياطا   مجيريريري    تطبيريريري   وكءريريريا ة  فاعليريريري   ضريريريمان   هريريري   اجلريريريودة  إدارة  إن 

 International)  للتقيريريريي   التوليريريري   املنظمريريري   أوجريريريت   اخلريريريت ا   جريريريودة  ولقيريريرياي  املؤسسريريريا    يف(  النهريريريائ   املنريريريت    اخلت ريريري 

Standardization for Organization)  الثالثري   اب ريةوف  اا  ،ة ء  والي (ISO)  إدارة  لنظريام  قياسريي    واصريءا   إبصريتار  
 .(QMS) اجلودة
  املبنيريريري (  9003و  9002و  9001   ريريري   املكونريريري   9000  ريريريريريريال  عائلريريري    األول  اإلصريريريتار  املنظمريريري   أصريريريتر   1987  عريريريام  فءريريري 
   ري   خمتلءري   أنريواع  علريى  للتطبيري   الصريا    (ISO 9000: 1987)   سريمى  حتري   للمنتجا   النهائ   الءحب  فلسء   على

  واإلنتريريريريا   والتطريريريريو،ة  التصريريريريمي   جمريريريريال  يف  نشريريريرياطاوا  ترتكريريريريء  الريريريريي  فاملؤسسريريريريا   نشريريريرياطها   حسريريريري   كريريريريال  الصريريريريناعي   املؤسسريريريريا 
  اإلنتريريريريا   يف  نشريريريرياطها  ،رتكريريريريء  الريريريريي  املؤسسريريريريا   أ ريريريريا   (ISO 9001: 1987) املواصريريريريء   تطبريريريري   كانريريريري   واخلت ريريريري   والرتكيريريريري 
  تطبري   كانري   واالختبريار  النهريائ   وللتءترييم  (ISO 9002: 1987) املواصريء   تطبري   فكانري   اخلريت ا   ي وتقريت   والرتكيري 

 
   2003  الريريورا  للنشريرية والتوز،ريري   عمريريان   ISO   1واأليوومو  TQMالشوواملة   اجلودة إدارة كريرياظ   سنان املوسوي صاح   رضا عل  أل الني  عبت محيت لطائ ا  -1

 .118ص
   2017هنريريريريريريتي      قريريريريريريال  نشريريريريريريور أوقريريريريريري  عقريريريريريري  املISO 9001حسووووووف موا ووووووفات ومعووووووايري   QMSاجلووووووودة    إدارةمووووووا هووووووو نظووووووام  امحريريريريريريت عبريريريريريريت ال ظريريريريريريي      -2

https://engineermind.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-   اتر،ريريريريريريريريريري  االطريريريريريريريريريريالع  
25/02/2018. 
  

https://engineermind.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-
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  اجلريودة  ضريمان   علريى   ؤكريتة  (ISO 9000)  ل ائل   الثاين  إصتار  ت   1994  عام  ويف  .1(ISO 1987 :9003)  املواصء 
  أصريتر   ا رياي  القريةن   هتا،ري      ريو .   للمؤسسري  النهائيري   املخةجريا   فحريب  جمريةد   ري  هريتال وقائيري  إجريةا ا  اسرياذ طة،ري  ع 

  (ISO 9001)  الثالثري   امل ريا،   هرين  اجلمري    ت   حيريث  (ISO 9001: 2000)  الثالريث  إصريتارها  (ISO)  التوليري   املنظمري 
   ري    اإلصريتار  هريذا  تريالزم  وقريت   اريا   فلسريء   ال مليري    رينه   املواصريء   هريذه  اسريذ   وقريت   (ISO 9003)و  (ISO 9002)و

 2000)  واملواصريريريريريريء   اجلريريريريريودة   إدارة  لريريريريريرينظ   واملصريريريريريطلحا   ابألسريريريريريري    نا،ريريريريري لل  (ISO :9000 2000)  املواصريريريريريريء   إصريريريريريتار

9004: ISO)  التوليري   للمواصريء   األساسريي   املتطلبريا   ،ءريو   هشريك   األدا   لتطريو،ة  دلرييال  تشريك   الريي  (ISO 9001: 

2000). 
   ريريريرينو  أو  املؤسسريريريريا   داخريريريري   اسريريريريتختا ها  میكريريريري   الريريريريي  اجلريريريريودة  إدارة  نظريريريريام   تطلبريريريريا   حتريريريريتد (ISO 9001)  املواصريريريريء   إن 

  هينمريا  ال ميري    أتطلبريا   الوفريا   يف  اجلريودة  إدارة  نظريام  فاعليري   علريى  املواصريء   هريذه  وتةكريء  الت اقت،ري   األغةاض  أو الشهادا 
واصء  هذه  مت تق  حيث  (ISO 9004)  التولي   املواصء   تةكء

ُ
   ري   اجلريودة  إدارة  نظريام  لَتطبيري   ملي ع  إرشادا   القياسي    امل

  فريملن   ابلريذكة  اجلريت،ة  و ري   والتغيري    التنريوع  دائم   ا املتطلب  كث ة  ةت   ق  هيئ   ظ   يف نشطةللم اماملستت   النجا  قي حت أج 
 .الت اقت،  وال  التنظيمي  األغةاض يف  وال  الشهادا   نو  يف  تستختم  ال (ISO 9004)  املواصء 
  ةور هصريري   الت ة،ءريريا  ه ريري   لتوضريرييو  2005  سريرين   يف  (ISO 9001)   واصريريء   علريريى  ت ريريت،   إبجريريةا   التوليريري   املنظمريري   قا ريري 
  حيريث  (ISO 9001)  التوليري   للمواصريء   هري  االة   اإلصريتار  إبصريتار  التولي   املنظم   قا    2008  عام  نوفمرب  ويف   أفض 

  يف  جريريريذري  تغيريري   دون   املتطلبريريريا   لريريب    التوضريريرييحا   ه ريري   إعطريريا   علريريريى  فقريري   الريريري   الريريي  الت ريريريت،ال   ه ريري   إجريريةا   ت 
  التوليريريري   للمواصريريريء   اخلريريريا    اإلصريريريتار  إصريريريتار  ت   2015  عريريريام  سريريريبتمرب  15  يفو   .2000  إصريريريتار  يف  ا ريريريتدة  املتطلبريريريا 

(9001 ISO)  2املخاطة  إدارة دور وتء ي  تبي أهةزها    جوهة،  ت ت،ال   إدخال  ت   حيث. 
 (ISO 9001)  فوائد نظام إدارة الجودة الفرع الثالث:

  3 فيما ،ل (ISO 9001)میك  إمجال الءوائت الي ت ود على أي  ؤسس     تطبي  نظام اجلودة 
  املؤسسريري   و،ريريءود  الكبريري ة  أو   نهريريا  الصريريغ ة  أنواعهريريا  جلميريري    املؤسسريريا   لكافريري   النظريريام  هريريذا  ،صريريلو    ريريةن   إداري  نظريريام  هنريريا   -

  إلدخريريال  أساسريرياً   أ،ضريرياً   و، تريريرب  ال امليريري   املقريريا،ي   لكافريري    شريرياه   للجريريودة  سطريريي   ،تضريريم   وكريريذل   اجلريريودة  لتوثيريري    ريريةن   أءهريوم
  . خة إداري نظام أي

 
  اتر،ريريريريري  االطريريريريريريالع   https://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1140   2018مللريريريريريري  سريريريريري ود     جا  ريريريريري  ا(ISO)نظووووووام إدارة اجلووووووودة  عمريريريريريادة التطريريريريريو،ة واجلريريريريريودة     -1

11/02/2018. 
https://iso-   ودة املتكا لريري   املتونريري  ال ةهيريري  خلريريت ا  أنظمريري  اجلريري تفا وويل املوا ووفتب ونبووية عر يووة عوو  تطورهووا  ISO 9000 & ISO 9001عريريال  ا ريريا      -2

iqms.blogspot.com/2016/06/iso-9000-iso-9001_13.html   25/02/2018  اتر،  االطالع. 
http://www.iso-يف  قريريرياال  يف أنظمريريري  اإلدارة     03/12/1520شريريرية يف  ن  ISOTEC  عريريري  طة،ريريري   9001فوائووود تطبيوووق نظوووام اجلوووودة أيووومو  رهيريريري  الريريريءواوي     -3

tec.com   22/02/8201  اتر،  االطالع. 

https://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1140
https://iso-iqms.blogspot.com/2016/06/iso-9000-iso-9001_13.html
https://iso-iqms.blogspot.com/2016/06/iso-9000-iso-9001_13.html
http://www.iso-tec.com/
http://www.iso-tec.com/
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 ري     نظريام ،شريتم  علريى  ؤشريةا  وخطري  الهريت الت ريةف علريى  ريتى قووريا وضري ءها  فال سري   ري املؤسنظام اجلودة میك   -
 تطبيقها    ا صول على هيات  واضح  ملواض  القوة أو الض   داخ  املؤسس .

  إجريريةا ا  و ريرياذ  تتطلريري  قيريرياي أ ريريور  نظريريام اجلريريودة حیتريريوي علريريى التريريتاه  الالز ريري  للتقيريريي   حيريريث ،شريريتم  النظريريام علريريى -
 سها هسهول   متك  املؤسس     تقيي  نءسها هك  وضو .  قيا  میك لموس

تصريريبو    إسريرتاتيجي نظريام اجلريودة حیتريريوي علريى أسري  التحسريرين املسريتمة  لكونري  ،شريريتم  علريى أهريتاف للجريريودة وأهريتاف   -
و  إليها املؤسسري   و،شريتم  كريذل  علريى وسريائ  تء يري  وتنءيريذ هريذه األهريتاف الريي تريتف  إىل التحسرين املسريتمة  الريذي هري

 .9001اي     تطلبا  املواصء  أ،ءو ل  أس تط
حتقيريري       للمؤسسريري  أهنريا متضري  يف سريبي نظريام اجلريودة ،قريتم ر ،ري  تصريريبو حمري  تقريت،ة  ري  اجلهريريا  اخلارجيري   ألنري  ،ضريم -

   وهذا حم  احرتام أي جه  خارجي .سليم أهتافها أبس  
    وكريري  ، ريريةف دوره يف كريري  عمليريري ةبجمريري  و نظريريام اجلريريودة ،قلريري  األخطريريا   لكريريون كريري  نشريريا  میضريري  وفريري  سطريريي  واضريريو -

  هما صغة   فال جمال لالجتهاده مما ،قل  األخطا  أو جي لها تن تم أو تكاد.
نظريريام اجلريريودة ،قلريري  الوقريري  الريريالزم إلهنريريا   همريري   ريريا  ألنريري  ال وجريريود للتجة،ريري  والتءكريري   ريري  الصريريءة  إذ الطة،ريري   ةسريريوم   -

 واخلط   وضوع .
،ريريتل  لل مريريال  علريريى تطبيريري    ريريا،   تءريري  عليهريريا عامليريريا يف ال مليريريريا     ألنريري ه    ورضريريا  حیقريري  ثقريري  ال مريريال  نظريريام اجلريريودة -

 أو تقتي اخلت  . اإلنتاجي 
نظريريام اجلريريودة ،قلريري  االجتماعريريا  غريري  الضريريةور،   لكريريون النظريريام حیريريتد لكريري  فريريةد يف املؤسسريري  دوره و ريري  أ،ريري  ،بريريتأ وأ،ريري    -

 .اخل،نته   و اذا ،ء   و اذا ،تاه … 
يا  وعريريتم إلقريريا  التب ريريا  علريريى ا خريرية،   فكريري  شريري   حمريريتده  ريري  ،ء ريري   ريرياذا  و ريريىت ،ء ريري    سريريئولتد املنظريريام اجلريريودة حیريري -

 .اخلو      ،ء  …  
   عمليا  املةاقب   ألن ال مليا  و ةاحلهريا مجي ريا تريت  أنهجيري  ودقري   و ري  الوقري  ،قري  وال شري    نظام اجلودة ،قل  -

 دواع  القل .  –أو ان تام  –لوازم املةاقب  لقل  
خطريري     يف  شريريةوعودة حیقريري  االسريريتءادة املثلريى  ريري  املريريوارد املتاحريري   ألنري  حیريريتد كريري   و ريرياذا  ،لريءم ألي عمريري  أو  م اجلريرينظريا  -

 اجلودة أو خط  املشةوعا .
  داخري   ال مليريا   خمةجا   أتكيت    الشةا   عمليا       كريالتحق   ال مليا     ال ت،ت  ذل  و،شم   والتيق  التحق  -

 .الءابئ  رضا حتقي   استمةار،   لضمان   اخلت ا   أو املنتجا      التطكت  دةإلعا املتطلبا  تضمن  املؤسس 
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  دوي  مجيري  عمليريا  املنظمري  طبقريا مل يريارحتليري   و   ال م  وتسجي  مجي  أحتال التشريغي توثي  كاف  اإلجةا ا  ونظ    -
 .1املطالب  دائما ابلتواف  واألدا  واالعرتاف التوي وحتسن صورة املنظم و 
   ريريري   التطكريريريت   هبريريريتف  اجلريريريودة  ونظريريريام  ألهريريريتاف  وخارجيريريري   داخليريريري    نتظمريريري    ةاج ريريري   إجريريريةا   طة،ريريري   عريريري   وذلريريري    اج ريريريا املة   -

 .وفاعليت   تطبيق 
   أو اخلت ري   املنريت    ري   املسريتءيت،   حتت،ريت   أ يري   حريول  جت،ريتا   ءهو ا  9001  األ،ءو نظام لنا الءهون  ،قتم حنو التوج  -

  رمسري   نظريام  وأت رين  الريءابئ    ري   القة،ري   التواصري   ضريةورة  على  ت ؤكو،   احتياجاو  لتحقي   املؤسس   سط   أن  میك  وكي 
 .الءابئ   ورضا  تطلبا  لقياي

 (ISO 9001) الفرع الرابع: مراحل تطبيق وتقييم نظام إدارة الجودة
فريريملن   9001  األ،ريريءو  شريريهادة  علريريى  وا صريريول إدارة اجلريريودةاملنظمريري  الةاغبريري  يف تطبيريري  نظريريام    علريريى وجريري  ال مريريوم فريريملن 

  2التالي   طوا خلا  باعإتعليها 
   ري   تطلبريا  وجتهيءهريا لتريتال م املؤسسري  يف األوضرياع إعريتاد األوىل املةحلري  هريذه يف و،ريت  د:واإلعوودا التخطوويط: 4-1

  :أييت وه  كما اخلطوا  ه   على املةحل  هذه وتشتم  املطلوه  الشهادة
  مجيريريريري    إىل  القناعريريريري   هريريريريذه  نقريريريري   طة،ريريريري   عريريريري   ؤسسريريريري ابمل  ال ريريريريا لن  وحتءيريريريريء  الشريريريريهادة  علريريريريى  اب صريريريريول  ال ليريريريريا  اإلدارة  اقتنريريريرياع  -

 .اإلدار،  املستواي 
 .األ،ءو ملتطلبا   املؤسس  أتهي   سؤولي  علي  تق   األ،ءو نظام ع   سئول للجودة  ت،ة ت ين -
 .واإلعتاد  والتنسي  اإلشةاف  همت  الةئيسي   التخصصا  ،تضم  عم  فة،  تشكي  -
 .ذ للتنءي ز ي جتول وف  عم  خط  وض   -
 .التنءيذ  عملي  يف املؤسس  ملساعتة استشاري أكت  االست ان  -
 .املؤسس  يف وأهتافها اجلودة سياس  صياغ  -
 .التصحيحي  واخلطوا  ال م  وت ليما  اإلجةا ا  توثي  -
  تققناملريريري  أن    ريريري   والتحقريريري   النظريريريام   أتطلبريريريا   الوفريريريا    ريريري   للتطكريريريت   املؤسسريريري   يف  اجلريريريودة  لنظريريريام  الريريريتاخل   التريريريتقي   إجريريريةا   -

 .اجلودة ألنظم  التاخل   للتتقي  تتر،بي  دورا  يف شاركوا قت  التاخلين
 .التنءيذ  عملي  تواج  الي التغي  و قاو   ال قبا  على التغل  -

 
كريريريريريريريريريرتوين      ريريريريريريريريري  املوقريريريريريريريريري  االل2014  جملريريريريريريريريري  ا ريريريريريريريريريوار املتمريريريريريريريريريتن   دارة اجلووووووووووودة ... شووووووووووهادة األيوووووووووومو ... وأ وووووووووور  يف األداء االقتصوووووووووواد إنظووووووووووام  هيريريريريريريريريريث  القريريريريريريريريريي       -1

www.ahewar.org/debat/show.art   12/02/8201  اتر،  االطالع. 
اإلسريريكنتر،      اجلريريا     الءكريرية   دارعليهووا أدخلوو  اليت التعديالت القياسية األيمو واهم واملوا فات اجلودة إدارة يف الديثة االجتاهات ال ال  عبت حسن حممت   -2

 .122-119   2006 صة  الطب   األوىل   

http://www.ahewar.org/debat/show.art
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  ابإلشريةاف تقريوم الريي اجلهري  اختيريار املةحلري  هريذه يف ،ريت  :الشووهادة( علوو  املؤسسووة )حصووول التسووديل مرحلووة: 4-2
  املةحلري   هريذه وتشريم  املةخصري   الشريةكا   ري  اجله  هذه تكون   أن  على الشهادة على صولللح  ةاجلود إدارة نظام على

 :ا تي  اخلطوا 
 .الشهادة متنو سوف الي الشةك  وه  املسج       الت اقت  -
 .املؤسس  تقت ها الي املستنتا  و ةاج   هتراس  املسج  قيام -
 .،طلبها الي   ت،الالت كاف  جةا إو  (املسج   املشةف     الت اون  -
 .الءجوة حتلي  ه م  املسج  قيام -
  إدارة نظريام ملتطلبريا  خمالءريا   أ،ري  عري  والكشري   1اجلريودة إدارة لنظريام الةمسري  التقيريي  إبجريةا  اإلشريةاف جهري  تقريوم  -

  لريىع  الشريهادة مرينوفت صريغ ة  املخالءريا  كانري  إذا أ ريا الشهادة   نو  ،ؤج  جوهة،  خمالءا  وجود حال ويف ة.اجلود
 .الحقا الصغ ة املخالءا   تصحيو ،ت  أن 
  سريج   يف ودخواريا  9001األ،ريءو شريهادة علريى املؤسسري  حصريول ه ريت  :الشووهادة علوو  الصووول بعوود مووا مرحلووة: 4-3

  املسريريتمة  التحسريرين  علريريى  ال مريري   عليهريريا  جيريري   هريري   ا ريريت   هريريذا  عنريريت   تتوقريري   أهنريريا  ، ريريي  ال  الشريريهادة   علريريى  ا اصريريل   املنظمريريا 
  املاحنري   اجلهري  تقريوم ذلري  أجري  و ري  أوجب   الشهادة   نح  والذي إلي    وصل  الذي ستوىامل على وا ءاظ للجودة 
 :أييت وكما الءايرا  نوعن    خالل اجلودة    إدارة نظام هءحب  املسج (

 .أشهة (6) ست  ك  عادة تت  والي  اجملتول التور،  الءايرا  -
  وااريريريتف    املؤسسريريري  خريريريت ا   أو   نتجريريريا   يف  عيريريريوب  عريريري   وىشريريريكا  اسريريريتالم  حريريريال  يف  تكريريريون   والريريريي  املءاجئريريري   لريريريءايرا ا  -

 .اجلودة إدارة نظ  أتطلبا  و  ا،  ،ء  املنظم  اجلودة لتى نظام أن     التحق  هو الءايرا  هذه     األساس
  الجــودة إدارة نظــام قيــ تطب فوائد على الحصول في المؤسسات فشل الفرع الخامس: أسباب

(ISO 9001) 
  اجلريريريريودة  إدارة  نظريريريريام  تطبيريريريري   فوائريريريريت   علريريريريى  ا صريريريريول  يف  املؤسسريريريري   فشريريريري   ورا   باباألسريريريري   ريريريري   ال ت،ريريريريت   هنريريريريا   ،وجريريريريت 

   ري   فيهريا الت ا ري  الريي ت  الطة،قري  إىل تةجري   ولكنهريا نءسري   ابلنظريام  ت لقري  غري  األسريباب هريذه ولكري    9001اال،ريءو
  اجلريريودة  إدارة  نظريريام  تطبيريري   علريريى  عريريتم قريريتروا  أو  املؤسسريري   اسريريت تاد  عريريتم  هريريو  الةئيسريري   السريريب   إن   القريريول  ومیكريري   النظريريام.
 :2فش  التطبي  إىل املؤد،  األسباب ه   ،ل  وفيما  صحيو  هشك 

 .تطبيق  ت  الذي ابلنظام ال ليا اإلدارة التءام غياب  -

 
اململكريريريري  ال ةهيريريريري  السريريريري ود،    ريريريري  املوقريريريري  اإللكريريريريرتوين      -  هيئريريريري  التقيريريريريي  لريريريريتول جملريريريري  الت ريريريرياون اخلليجريريريري   الريريريريةايض  ISO9001نظووووام إدارة اجلووووودة   وسريريريريوع  اخللريريريريي     -1

9001-ar/iso-org.sa/qms/qms/certificateswww.qms.10/02/2018     اتر،  االطالع. 

 .58  ص2008 األوىل  األردن  الطب   – والتوز،   إرهت للنشة ا ت،ث الكت    عاه 9001لاليمو التأهيل ومتطلبات الشاملة اجلودة إدارة فواز  التميم   -2

http://www.qms.org.sa/qms/qms/certificates-ar/iso-9001
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 .الالز   املوارد أت ن وعتم الكايف  الء   سصيب عتم -
 .لت،ه  ةرب اخل ل وق تتر،به  ونقب جي   كما ال ملي  اذه التطبي  ه ملي  القائمن تءه  عتم -
 .التطبي  عملي  يف ال ا لن مجي   إشةا  يف اإلدارة فش  -
 .ال مليا  ا تد ال از الء ي اجلتول على ا ءاظ وعتم التطبي   عملي  تطور  ةاقب  يف اإلدارة فش  -
 .للتغي  ال ا لن و قاو   األولواي   يف ت ارض -
 حيث هنا،  املطاف  اجلودة  واعتبارها حنو التءا اوا    للتهةب وسيل  واأل،ء  وشهادة اجلودة لنظام اإلدارة استختام -

 على اجلودة   سؤولي  تق   ابستمةار  وهنا وحتسينها  شكل  اجلودة    تنته  األ،ءو شهادة على ثصواا اإلدارة ت تقت 
 .ءو،األ دةاجلودة وشها إدارة لنظام سي ءي اجلودة جتاه فش  للمؤسس  أي وابلتاي الشهادة 

 .فيها القصور وجوان  األخطا  لتحةي فحصها دون  ال مليا  وإجةا  توثي  -
 (ISO 9001) الجودة إدارة نظام المطلب الثالث: متطلبات

  علريريريى املنظمريريريا   ،نبغريريري   الريريريي  اجلريريريودة  إدارة  لنظريريريام  ال ا ريريري   املتطلبريريريا   (ISO 9001/2015) املواصريريريء   تضريريريمن 
میكري     تطلبريا  وضري   يف جمموعري   ري  البنريودامل وهريذه وتلبيتهريا  هبريا االلتريءام  لتوليريا اجلريودة شهادة على الةاغب  اب صول

  1تلخيصها كما ،ل 
عنريت ا  اجلريودة وكريذل    إدارة نظريام سيشريمل  الريذي اجملريال حتريتد أن  املنظمري  علريى ،نبغري   :(جمووال التطبيووق )البوواا األول  

 تةغ  هذه األخ ة يف 
الريريريي تلريريريي احتياجريريريا  ال مريريريال  واملتطلبريريريا  القانونيريريري  والتنظيميريريري     خلت ريريري أو ا  إثبريريريا  قريريريتروا علريريريى اسريريريتمةار تريريريوف  املنريريريت   -

 السار، .
ت ء،ء رضا ال مي     خالل التطبي  الء ال للنظام  أا يف ذلري  عمليريا  التحسرين املسريتمة للنظريام وأتكيريت املطاهقري    -

 ملتطلبا  ال مال  واملتطلبا  القانوني  والتنظيمي  السار، .
،تنريرياول هريريذا البنريريت  ريري  املواصريريء  الوائريري  املةج يريري   مجي هريريا أو جريريء   نهريريا( هريري  وائريري     :(ع القياسوويةرا وو امل)  البوواا الثوواين

وابلنسب  للمةاج  املؤرخ  ،ت  تطبي  اإلصتار املريذكور فقري   أ ريا ابلنسريب  للمةاجري     أساسي     أج  تطبي  هذه الوثيق 
 ضمن  ألي ت ت،ال (.    تةج يالغ  املؤرخ  فيت  تطبي   خة إصتار    الوائ  امل

البوواا الثالووث  )املصووطلحات والتعريفووات(:  ،ريريت   حتت،ريريت   الت ريريار،   واملصريريطلحا   لنظريريام  إدارة  اجلريريودة  الريريذي سريريت تمته  
 املنظم .

 
تةمجريري  د. أسريريا   سريرييت عبريريت ا ميريريت سريريليمان   ريري    ، ( national Standard for QMS Inter ،ISO 9001:2015)الجودة املواصء  التوليريري  لنظريريام إدارة    -1

   .16/02/2018  اتر،  االطالع   eng.utq.edu.iq/images/jaf/ISO-9001---2015-English---Arabic.pdf  املوق  اإللكرتوين 
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،قصريت هري  حتت،ريت  اهيري  الشريةك   نشرياطها وال مليريا  اإلنتاجيري  أو اخلت يري  الريي تريت  هبريا  :  (سووياا املنظمووة)  البوواا الرابووع
ياوا املسريريريريتقبلي   ور ،تهريريريريا ورسريريريريالتها  وإ كانياوريريريريا وقريريريريتراوا   نقريريريريا  القريريريريوة املوجريريريريودة هبريريريريا و ةكءهريريريريا يف  اتيجواسريريريريرت   واجتاهاوريريريريا

السو (  واملتغ ا  البيئي  ا يط  هبا  واملخاطة ا تمري  أن تواجههريا وكيءيري  إدارة املخرياطة الريي حیتمري  أن تواجري  إدارا   
ا  ال القري  هبريا وكيءيري  تلبيريري   تطلباوريا والتشرية، ا  والقريوانن ا اكمريري   جيري  ذاخلار الشريةك  املختلءري   وكريذا حتت،ريت األطريريةاف  

  لنشاطها وسياس  اجلودة املتب   ونظام إدارة اجلودة املطب  هبا وعمليات . 
  ،قصريت هبريريا دعري  قيريريادا  الشريةك  لتء يريري  نظريام اجلريريودة لتحسرين األدا   واملقصريريود ابلقيريريادا :  (القيووووووادة)  البوواا اخلووام 

ألفريريريةاد القريريريادر،  علريريريى اسريريرياذ قريريريةارا  قريريريت تريريريؤثة يف نتيجريريري  تنءيريريريذ األعمريريريال ابلشريريريةك    ثريريري  اإلدارة ال ليريريريا ور سريريريا   يريريري  اهريريري  مج
   و ت،ةي اإلدارا  و ت،ةي الءةوع  وك  فةد میكن  أن ،ؤثة يف نتائ  تنءيذ ال مليا .نيالقطاعا   املت،ة،  ال مو 

لتميريريء يف األدا  أثنريريا  قيريريام اإلدارا  هتنءيريريذ األعمريريال  إىل اوصريريول  ،قصريريت هريري  التخطريريي  لل:  (التخطوويط)  البوواا السوواد 
  1املوكل  إليها ابلشةك    ث 

 حتت،ت األهتاف املطلوه  هتق .  -
 التخطي  لتنءيذها ه ت حتت،ت الوض  ا اي  والوض  املستهتف  وحتت،ت كيءي  الوصول إلي .  -
 حتت،ت  ؤشةا  األدا  امل يار، .  -
  ستساعت يف حتقي  األهتاف.ة اليالقو  حتت،ت نقا   -
 حتت،ت نقا  الض   املوجودة ل الجها حىت ال تؤثة يف نتائ  حتقي  هذه األهتاف.  -
 حتت،ت التهت،تا   املخاطة( الي میك  أن تؤثة على الشةك  وعلى حتقي  أهتافها.  -
 وه .عم  جتاول ز ني  لتنءيذ األهتاف ه ت ضمان توف  اإل كانيا  املطل -

،قصريريريت هريريري  تريريريوف  كريريري  ال وا ريريري  الةئيسريريريي  واملسريريرياعتة الالز ريريري  لتحقيريريري  األهريريريتاف  :  (الوووودعم س املسووواندة)  البووواا السووووابع
 ابلكءا ة والء الي  املةجوة  وحتقي  التميء يف األدا   ث  

 توف  املوارد البشة،  الي تتمت  ابلكءا ة واخلربة. -
  ا ت،ث .ا ي  اس توف  املوارد املاد،  واملالي  وأنظم  ا -
حتت،ث إجةا ا  وت ليما  ال م  واللوائو والسياسا  واألنظم  ابلشريك  الريذي حیقري  األهريتاف ابلكءريا ة والء اليري    -

 والسةع  املطلوه .

 
1- International Organisation for Standardisation, (ISO 9001: 2015), Quality Management System Requirements, 

(ISO), Geneva, https://www.iso.org/standard, le : 16/02/2018. 

https://www.iso.org/standard
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توف  هيئ  ال م  املناسب   هيئ  طبي ي   ت ا ال  سلوكي  جيتة واالحرتام املتبادل  غةي القريي  املؤسسريي   غريةي ثقافري    -
 .ودة(اجل
 توف  امل لو ا  والبيات  الالز   للتنءيذ الء ال  وتوثيقها لالستءادة  نها يف املستقب . -
 توف  وسائ  االتصال الء ال   وإجةا  التوعي  ونق  اخلربا  للجيال القاد  . -
عمريال هنجريا   ز األا ريا  ،قصت هبا تصمي  و تاه   تنءيذ كاف  ال مليا  الي تضريم :  (عمليات التشغيل)  الباا الثام   

   ث   
حتت،ريريت  تطلبريريا  و واصريريريءا  اخلريريت ا  املطلريريريوب تقريريتمیها لل ميريريري   سريريوا  كريريريان عميريري  داخلريريري  أو خريريارج (  و تاه ريريري     -

 حتقيقها.
تنءيذ األعمال وفقا ملا هو خمط  ل   ووفقا لت ليمريا  ال مري  املوثقري    ري  أجري  حتقيري  األهريتاف املطلوهري   و ؤشريةا    -

 دة.ا ت األدا  امل يار،  
 التواص     ال مال  لضمان حتقي  رغباو  وتوق او . -
 املتاه   املستمةة لضمان تنءيذ ال مليا  حس  املخط  اا. -
  التحق     سال   وصالحي  اخلت ا  املقت   للشةك     جها  خارجي  طبقا للمواصءا  ا تدة  سبقا. -
 لل مي .يمها    تسلالتطكت    جودة تنءيذ ال مليا  واخلت ا  قب -

،قصريريت هريري  تقيريريي  األدا  أثنريريا  وه ريريت تنءيريريذ ال مليريريا  للتطكريريت  ريري   طاهقريري  التنءيريريذ ملريريا هريريو  :  (تقيوويم األداء)  البوواا التاسووع
  1خمط  ل   هبتف ت ت،  وحتسن املسار يف الوق  املناس  ع  طة، 

 ريري   طاهقتهريريا للمواصريريءا   تطكريريت  يريري  للرصريريت / فحريريب / قيريرياي األدا  أثنريريا  وه ريريت تنءيريريذ ال مليريريا  وقبريري  تقريريتمیها لل م  -
 واملتطلبا  ا تدة.

 حتلي  وتقيي  نتائ  تنءيذ ال مليا  و قارنتها أؤشةا  األدا  امل يار،  الساه  حتت،تها. -
ضةورة التطكت    رضا  ال مال  ع  اخلت ا  املقت   اري   التغذ،ري  ال كسريي ( مل ةفري  أوجري  القصريور  هبريتف   اجلتهريا   -

  ستقبال.
  جريريريريريريودة اخلريريريريريريت ا  املقت ريريريريريري   ريريريريريري   ريريريريريريءودي اخلت ريريريريريري  إىل إدارا  الشريريريريريريةك  املختلءريريريريريري   املريريريريريريورد،   األطبريريريريريريا    تقيريريريريريريي  ضريريريريريريةورة  -

املستشءيا   شةكا  الصيان  املقاولن  شةكا  التعا،  .......اخل(  لتحت،ت  تى اسريتمةار،  الت ا ري    هري   سريتقبال  
    عت  .

 
1 - International Organisation for Standardisation, Op.cit, https://www.iso.org/standard, le : 16/02/2018. 

https://www.iso.org/standard
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عمريال كري  فريرتة  ،ريت  حتت،ريت نقريا  الضري   املوجريودة واسرياذ  يذ األ  تنءه ت حتلي  وتقيي  نتائ:  (التحسب) الباا العاشر
إجريريةا ا  عالجهريريا وحتسريريينها لضريريمان عريريتم تكةارهريريا  سريريتقبال  وكريريذا حتت،ريريت نقريريا  التحسريرين املةغوهريري  لتحقيريري  التميريريء فيهريريا  

  ستقبال هبتف  
 ت ء،ء رضا  ال مال . -
   داخلريريري ا  املسريريريتقبلي  واملتوق ريريري  لل مريريريال   حتياجريريري  االحتسريريرين جريريريودة املنتجريريريا  واخلريريريت ا  لتتوافريريري   ريريري   تطلباوريريريا و ريريري  -
 خارج (./
 تصحيو أو  ن  أو تقلي  ا ار السلبي  غ  املةغوب فيها. -
 حتسن أدا  وف الي  نظام اجلودة ابلشةك   ستقبال. -
 حتسن األدا  ال ام ودع  قترا  الشةك  التنافسي .   -

  9001  إدارة اجلريودة األ،ريءو  لنظريام  اجلت،ريتة  املواصريء   علريى  طريةأ   يالري   الت ريت،ال  وكخالص  ملا سريب  میكننريا توضرييو أهري 
  2008  إصتار  9001   قارن  أواصء  األ،ءو  2015إصتار 

   ري   الغريةض  ألن   الوقائيري   اإلجريةا ا   امسري   هنريت   ،وجريت   ال  حيريث  (thinking  based  Risk) املخرياطة علريى املبي التءك  -
  وكريذا  الشريةك   عمليريا   هكافري   املت لقري   املخرياطة   سريو  جيري   وابلترياي  وقائي    أداة  ابلكا   ،كون  أن  هو اجلودة إدارة نظام
 .والتحسينا   والءةص التهت،تا   حتت،ت 

  كاملسريريا ن  إلرضريريائه   الشريريةك   قريريترة  وت ء،ريريء  (ال القريري   ذا    املهتمريري   اجلهريريا    تطلبريريا   و تاه ريري   ورصريريت   قيريرياي  وجريريوب  -
 .عملها سيا  ضم    وجودة أو  الشةك     ها تت ا   جه   وك ي ا كو   واألطةاف  واملستهل  التجءئ   وجتار  والوكال 

  ال ليريريريريا  اإلدارة  علريريريريى  وصريريريريالحيات    سريريريريئوليات   وتوز،ريريريري    اإلدارة  ممثريريريري    تطلريريريري   إلغريريريريا   عريريريريرب  ال ليريريريريا  اإلدارة  ودور  فاعليريريريري   زايدة  -
 .واألقسام اإلدارا  و ترا  اإلدارة وجمل 

 .املستخت    املصطلحا  ه   يف ت ت،ال       ا ت،ث   نيا التق      تواف  هنا  أن   حيث  التوثي  يف كب ة   ةون  -
  وسريريال    والسريريال    ابلبيئريري   اخلاصريري   األخريريةى  اإلدار،ريري   الريرينظ    ريري    التوافريري   لضريريمان   للمواصريريءا    وحريريتة  هيكلريري   وضريري    ت   -

 .الغذا 
 .ساهقاَ   8  هتل  10 املواصء   هنود أصبح   (High level structure) للمواصء   ال ام  اايك  -
  .مثاني   كان   أن  هتل  سب    أصبح  حيث اجلودة إدارة امنظ دئ با ت ت،  -
  سطريي    األهريتاف  حتقيري   خطري    املنظمري   داخري   امل ةفري    املخرياطة  حتت،ريت    املنظمري   سرييا  ثري      إضريافتها ت   تطلبا  -

 .ال مليا  لنتائ  املطاهق   عتم  ضب   واملنتجا  اخلت ا    قت    لكي    التغي ا 
 .الوقائي   األف ال   األساسي  الس   اإلجةا ا   اإلدارة  ممث   اجلودة  دلي  ث     إلغائها ت   تطلبا  -



 

 
 

 

 التعريف بمكونات أنظمة اإلدارة المندمجة  .…………ثاني...............................................الفصل ال
 

121 

وعمليــة التحســي    (ISO 9001)  المطلب الرابع: نموذج العملية المرتكز عليه نظــام إدارة الجــودة

 المستمر

  1على ا يت (ISO 9001)،ةكء  نه  ال ملي  يف نظام إدارة اجلودة  
 ا .تطلب   املالءه  واالتسا  للتطاه   -
 النظة لل ملي     تحي  القيم  املضاف . -
 حتقي  األدا  الء ال لل ملي . -
 حتسن ال ملي  هنا ا على تقيي  البيات  وامل لو ا . -

 على ك  ال مليا  على النحو التاي  (PDCA)ومیك  تطبي  دورة  

(Plan):    ابلتوافري   ري   تطلبريا  ال ميري  وسياسري   لنتريائعلريى اوض  أهريتاف النظريام وعملياتري  واملريوارد املطلوهري  للحصريول  
 املؤسس  وت ة،  املخاطة والءةص.

(Do): . القيام هتنءيذ  ا هو خمط  ل 
(Check):     ةاقب  وقياي ال مليا  واملنت  واخلت    قاه  السياسا  واألهتاف واملتطلبا  واألنشريط  املخططري  وعمري 

 تقة،ة ابلنتائ .
(Act): ستمة يف أدا  ال ملي . امللتحسناساذ اإلجةا ا  ل 

لشريريريةك    ريريريثال  و،ريريريةتب  تقريريريوي ف اليريريري  نظريريريام اجلريريريودة هسياسريريري  وأهريريريتاف املنظمريريري  املت لقريريري  ابجلريريريودة  فريريريملذا كانريريري  سياسريريري  اجلريريريودة  
صناعي  حتقي  رضا ال مال   فملن هذه السياس  ترتج  إىل عتة أهريتاف  ثري   اجلريودة ال اليري   التسريلي  يف الوقري  ا ريتد   

  ف نريريت ا تتحقريري  هريريذه األهريريتاف ،وصريري  نظريريام اجلريريودة  .... اخلالئمريري  لالسريريتختام  السريري ة املناسريري    املتطلبريريا قاهلريري  امل
إصريتار عريام   (ISO 9001)  ةاجلريود  إدارة  نظريامكيءي  هنريا   ريوذ   توضيو    ننا مما سب وعلي  میك.  2هبذه املنظم  أبن  ف ال

  يف الشك  املواي (Process Model)على  وذ  ال ملي    2015
 
 
 
 

 
  اتر،ريريريريريري  االطريريريريريريالع   http://www.academia.edu/29708046   2015إ ووووووودار    9001ترمجوووووووة املوا وووووووفة الدوليوووووووة األيووووووومو  عيريريريريريريت اللريريريريريريءي أمحريريريريريريت     -1

25/02/2018. 
2- Chaudhuri A. K, Acharya U. H, Measuring effectiveness and suitability of a quality system, Total Quality 

Management, Vol 11, N 02, 2000, p150. 

http://www.academia.edu/29708046


 

 
 

 

 التعريف بمكونات أنظمة اإلدارة المندمجة  .…………ثاني...............................................الفصل ال
 

122 

التحسب املستمر  املرتكم عل  عملية (  ISO 9001/2015): منوذج نظام إدارة اجلودة  (2-2)  شكل رقم 
(PDCA ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  2015إ ووووووووووووووووووووودار  9001ترمجوووووووووووووووووووووة املوا وووووووووووووووووووووفة الدوليوووووووووووووووووووووة األيووووووووووووووووووووومو عيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت اللريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريءي أمحريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت   املصووووووووووووووووووووودر:
u/29708046ia.edhttp://www.academ  25/02/2018  اتر،  االطالع.  

الةكريريائء الريريي ،بريريد عليهريريا نظريريام إدارة اجلريريودة املةتكريريء علريريى ال مليريري  وهريري   القيريريادة     الشريريك  املبريرين أعريرياله،تضريريو  ريري   
اجلريريودة    أن ءهريري  ال القريري  املوجريريودة هريرين خمتلريري  هريريذه ال مليريريا  نالحريري   محاولريري   نريريا لكو التخطريريي   التشريريغي  وتقيريريي  األدا   

نظريام اجلريودة    خال ذ فمري   ل مليا  هو كغ ه    األنظمري  الريي اريا  ريتخال  وعمليريا  التحو،ليري  وخمةجريا على ابي امل
 .جمموع     األهتاف إىلتن ك  يف السياس    أن الي ال هت اا   مجي  األطةاف ذا  املصلح ه   تطلبا  

خريري  تكريريون   ريرياز أو التشريريغي  هريريذه األيريري  اإل  عملهشريرية،  تريريت  مكانريري   اد،ريري  أجيريريتة ملختلريري   ريريوارد املؤسسريري  سريريوا     وإبدارة
وخريت ا   تستختم نتائ  هاذ،  األخري ،  يف التحسرين املسريتمة لنظريام اجلريودة ليريت  طرية   نتجريا   تقيي  األدا  خاض   ل

 .أقصى حت ممك   إىل  مال قادرة على تلبي  حاجا  ال
 
 

 ( ISO 9001) املستمة لنظام إدارة اجلودة   نالتحس

 (A  حس C  قي   D  نءذ Pخط )
 
 
  

 القيادة   

 تقيي  األدا   التخطي 

 التشغي 

 التع  

 
 رضا ال مال  

املنتجا  
 املخر ات  واخلت ا  

ال مال  
واجلها   

 األخةى املهتم  

  تطلبا 
 دخالت امل

http://www.academia.edu/29708046
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  ال تريريءالالريريي     9001األ،ريريءوة  اجلريريودنظريريام إدارة  عريري     اطئريري اخل  تصريريورا وكخالصريري  اريريذا املبحريريث نضريريي  ه ريري  ال
  كمريا  هري   التصريورا  وهريذه أخريةى  جهري   ري   الشريهادة  حتص  علريى ه الي جه   واملؤسسا     األفةاد أذهان   يف عالق 
   أييت

 التصريور  هريذا ، ريءز الشريهادة  وممريا علريى حصريل  الي املؤسس   نتجا  جودة على دلي  9001 األ،ءو شهادة ت ت  -1
 هوضري   تقريوم  إذ جلريودة  نتجاوريا  إثبريا  أهنا على على املنتجا  اجلودة لشهادة سسا ؤ امل   ه استغالل هو اخلاطئ
 النظريام اإلداري  تريودة وإ ريا املنتجا   تودة تت ل  ال الشهادة إن     الةغ  على على املنتجا   9001 األ،ءو ش ار

 .للمؤسس 
   همريا  أي  نظمري  إذ تسريتطي   خاطئريا تصريورلا هريذا و، ريت  فقري   اخلاص  الشةكا  عليها حتص  9001 األ،ءو شهادة  -2

  شريريريهادة  علريريريى   نتجريريريا  ا صريريريول  أو  خريريريت ا   تطوعيريريري   تقريريريتم  أم  خاصريريري   أم  عا ريريري   كانريريري   سريريريوا   حجمهريريريا  أو  نوعهريريريا  كريريريان 
  ا كو يريري   املنظمريريا    ريري   كبريري ا  عريريتدا  هنريريا   فريريملن   واريريذا  التوليريري     طريرياه  للمواصريريءا   لريريت،ها  اجلريريودة  نظريريام  دام   ريريا  األ،ريريءو 

 .على الشهادة حصل  وغ ها املتين اجملتم   ا و نظم واملتاري واجلا  ا 
  إحجريريريريام املنظمريريريريا  الكبريريريري ة  إىل  ،ريريريريؤدي  السريريريريب   وهريريريريذا   9001األ،ريريريريءو  شريريريريهادة  علريريريريى  ككريريريري   املنظمريريريري   حتصريريريري   أن   جيريريريري  -3

  ا صريول  هطلري  أن تتقريتم  نظم  أي ا قيق  تستطي   يف ولك  الشهادة  على للحصول التقتم ع  األنشط  واملت تدة
   ري  أكثرية علريى  املنظمريا  حصريول ه ري  ،ءسرية وهريذا نشرياطاوا   ري  نشا  واحريت  أو فةوعها    فةع ع  الشهادة على

 .شهادة
  املكاتري   أن ه ري  هريذا التصريور و، ريءز طو،ري   وقري  إىل وحتتريا   كلءري  عمليري  9001 األ،ريءو شريهادة علريى ا صريول  -4

   ري  للكثري   حیتريا  ال شريهادةلريى الع ا صريول أن  يف ا قيقري  ولكري  خريت اوا   قاهري  كبري ة أبريالغ  تطالري  االستشريار، 
  يف الشريهادة علريى  ا صريول تكريالي  تنحصرية إذ لريت،ها اجلودة نظام هتطو،ة املنظم  هنءسها قا   إذا السيما التكالي  

 .الشهادة وإصتار رسوم التتقي 
  علريريريريى  ا صريريريريول  إذ ،ريريريريت    باشريريريريةة   (ISO)  للتقيريريريريي   التوليريريريري   املنظمريريريري    ريريريري   عليهريريريريا  ا صريريريريول  ت ،ريريريري  9001  األ،ريريريريءو  شريريريريهادة -5
  هريءايرة  التوليري  للتقيريي  املنظمري   ري  ولريي  تلري  الشريةكا   ري   ءتشون  ،قوم حيث   تمتة   احن  شةكا     شهادةلا

  الغالريريري   يف  وهريريري   دول ال ريريرياه    ريريري   الكثريريري   يف   وجريريريودة  الشريريريةكا   وهريريريذه  الشريريريهادة   علريريريى  اب صريريريول  تةغريريري   الريريريي  املنظمريريري 
 .شةكا  خاص 

 ثريريريالل  ال ريريريادة  يف  وهريريري   حمريريريتدة   ريريريتة  األ،ريريريءو  لشريريريهادة  إن   حيريريريث  تدة حمريريري   ريريريتة  اريريريا  لريريريي   هادةشريريري  9001و  األ،ريريريء   شريريريهادة -6

  ال لري    ري    الشريهادة لتجت،ريت  والتريتقي  الءحريب  إعادة    ذل  ه ت  هت  ال إذ الشهادة  على ا صول اتر،     وا سن
 .ه  امل مول اجلودة نظام  طاهق  استمةار لضمان  وذل  عتة زايرا   إجةا  ،ت  الشهادة على ا صول ه ت  أن 
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  ولكري   اإلداري  نظا هريا تريودة  ،ت لري  فيمريا املطاف هنا،  إىل وصل  9001 األ،ءو شهادة على ا اصل  سسا املؤ  -7
  التحسرين  حنريو ولكري  النظام جودة على للمحافظ  فق  لي   الطة،  هتا،  هو الشهادة على ا صول عملي  ا قيق  يف

 .الشا ل  اجلودة رةإدا إىل الوصول حنو النظام وتء ي  والنشاطا  لل مليا  املستمة
 حیتا  اجلودة حتقي  إن  على والتطكيت  ابجلودة الوع  نشة خالل    وغ ها اخلاطئ  التصورا  هذه على التغل  میك 
 .املستمة والتحسن واملشارك  الت اون   على تةتكء  تواصل  وجهود  ستمة ل م 
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   (ISO 14001)  نظام اإلدارة البيئيةثاني: المبحث ال
  املخريرياطة  تنريرياقم  الريريي  واملريريؤمتةا   النريريتوا   تتريريواىل  وهريريتأ   و شريريكالوا  البيئريري   عريري   األخريري ة  السريرينوا   يف  ا ريريت،ث  زاد

نسريريريم  عريريري  قكريريري  طبقريريري  األوزون    وأصريريريبحناحريريريت فنريريريا  ا يريريرياة البشريريرية،      إىلوالتريريريطث ا  ا ريريريتدة للبيئريريري  والريريريي تصريريري  ه ضريريريها  
  غريري ال  اإلنسريرياين  النوو،ريري  وغ هريريا  ريري  الظريريواهة الريريي كريريان للسريريلو   سريرية،باوالت  وظريرياهةة االحتبريرياي ا ريريةاري و شريريكل  التصريريحة

 .كب ا يف ظهورها  جتاه الطبي   دوراااملتوازن 
هتوازن الطبي   الريذي أاتحري     اإلخاللعصةت على الةغ     التقتم ال لم  ااائ  حماصة ابخلوف  اخلوف      إن 

اسريتجاه  لتلري  املخرياوف هريتأ  تطلري  دعرياوى التنميري  املسريتتا    دة  و ملت ريت استختام التقنيا  ا ت،ثري  وجمرياال  التنميري  ا
وكانريريري   بريريريادرة املنظمريريري  التوليريريري  للتقيريريريي     والريريريرتاه  هريريرين التنميريريري  ومحا،ريريري  البيئريريري  وغ هريريريا  ريريري  املءريريرياهي  والقريريريي  البيئيريريري  ا ت،ثريريري 

(ISO)    سلسريريريريريل  املواصريريريريريءا  التوليريريريريري     إصريريريريريتارابلت ريريريريرياون  ريريريريري  ال ت،ريريريريريت  ريريريريري  اجلهريريريريريا  يف(14001 ISO)  تلريريريريري     تىإحريريريريري
هتوضريرييو وتبيريريان  فيريري   سريرينقوم  الريريذي  هريريذا املبحريريث    وهريريذا  ريريا سريرينتطة  لريري   ريري  خريريالل  االسريريتجااب  لريريذل  التحريريتي البيئريري 

  وه ريتها  تباره النظام املكل  أهم  البيئري ابع  (ISO 14001) اإلدارة البيئي     ا ت،ث ع  نظام  اإلدارة البيئي  ءهوم  
  ويف األخريريري  نقريريريتم  ريريريوذ  ال مليريريريري   2015إصريريريتار   (ISO 14001) ئيريريري البي  دارةاإلاألساسريريريي  لنظريريريام  نتنريريرياول املتطلبريريريا   

 .2015إصتار   (ISO 14001) اإلدارة البيئي املةتكء على عملي  التحسن املستمة لنظام 
 المطلب األول: مفاهيم حول اإلدارة البيئية

هبريريا اجملتم ريريا  واملنظمريريا     تقريريوم  الريريي  إن االهتمريريام املتءا،ريريت للجانريري  البيئريري  أفريريةزه الواقريري  للممارسريريا  والنشريرياطا 
االهتمريريام ابإلدارة اجلت،ريريتة للبيئريري   وهريريو  ريريا ، كسريري  تبريريي ال ت،ريريت  ريري  الريريتول  حنريريو    ال ا لريري   ولريريذل  فريريملن هنريريا  اجتريرياه عريريامل 

الصريريريناعي  تطبيريريري   واصريريريءا  ونظريريري  إدار،ريريري  خاصريريري  هبريريريذا الشريريريطن  وأصريريريبح  كثريريري   ريريري  املنظمريريريا  تريريريةى أن اإلدارة البيئيريريري   
   جت،تة والوصول إىل النجا  يف هيئ  األعمال.   يجي  تبنيها هبتف حتقي  ممارسا  هيئاسي  ي  أسأصبح  إسرتاتيج

 الفرع األول: تعريف اإلدارة البيئية

سريرينتطة  إىل املءهريريوم     ابإلضريرياف  إىل ذلريري   الءريريةع ه ريري  الت ريريار،  املقت ريري  لريريادارة البيئيريرينتنريرياول يف هريريذا    سريريوف
 ا ت،ث اا.

 :هينها    البيئي  لادارة ت ار،  عتة توجت  :يئيةتعري  اإلدارة الب :1-1
  واإلجريةا ا  ال لميري   واملمارسريا  واملسريؤوليا   والتخطريي   للمؤسسري   الريوظيء  اايكري "  اهنريأب البيئيري  اإلدارة فة ت   -

  يئري الب  اأدائهري حتسرين تف  هبريللمؤسسري  البيئيري  السياسري  و تاه ري  و ةاج   وإ از وتنءيذ  التطو،ة وإ كانيا  وال مليا  
 .1"وقوعها  ن   وحماول  السلبي  البيئي  ا ار وخء 

 
 .62ص  2006 القاهةة  والتوز،   للنشة ال لمي  الكت  دار  14000 أيمو القياسية واملوا فات البيئية اإلدارة نظم عباي  الت،  صال  حممت  -1
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  للمسرياعتة  إجريةا ا   واسرياذ ال مري   حنريو املوجهري  الت،نا يكيري  األدوا   ري  جمموعري ا "هنريأب البيئيري  ابإلدارة  اأ،ضريت  ،قص  -
 ".1و ةاقبتها تنءيذها    و   وصيانتها  وت ء،ءها البيئ   ما،  إسرتاجتيا  صياغ  يف
  إجيريريريريريرياد  عمليريريريريريري   ا هنريريريريريريأب  البيئيريريريريريري   اإلدارة  (Commerce Of Chamber International)التوليريريريريريري     التجريريريريريريارة  غةفريريريريريري   ت ريريريريريريةف  -

  ابلتخطريي  اهريت  املةاحري   مجيري   عرب وذل  املؤسس    نتجا  يف ضارة هيئي  أار وجود عتم تضم  شا ل  وتصمي   لي 
 .2النهائ  املنت  إىل وصوال  والتصمي 

اإل ريريريرياز    لغريريريريةض  وذلريريريري   البيئريريريري     ريريريري    وأنشريريريريطتها  سريريريريل ها  لتءريريريرياعال   واعيريريريري   لتبقريريريريى  سريريريري ملؤسا  إدارة   أبهنريريريريا  كريريريريذل    ريريريريةفت  -
  املتواصريل   املسريتتا   التنميري  حتقيري  أجري   ري  والبشرية،  الطبي يري  املريوارد إدارة  و املةغريوب األدا   ملسريتوى املسريتمة والتحسن
 .3جمتم    يف قبلي املست األجيال وحياة حيات  جودة حتسن ،ضم  وأا  كان  أي يف وجمتم    لانسان 

  البيئيريريريري   ا ار  وتقيريريريريي   رصريريريت   أجريريريري    ريريري   البيئيريريريري   والسياسريريريريا   اخلطريريري   وضريريريري  "  أهنريريريا  علريريريريى  (Nationsm United)عةفتهريريريا    -
 .4"ه   املتصل  املنت  النهائ  واجلوان  وحىت املتخال     إهتتا ا اإلنتاجي   ةاحل  مجي   ويف الصناع   للمشةوع

  عنريريريت   وخاصريريري   ال ريريريام  أ نريريرياه  اإلدارة  ملءهريريريوم  ، تريريريرب ا تريريريتاد  البيئيريريري   اإلدارة   ءهريريريوم  أن   ت نسريريريتن  السريريرياهق   الت ريريريار،   خريريريالل   ريريري 
   التقليت،ريري   اإلدارة  أسريريالي   علريريى  ، تمريريت   فهريريو  التنءيريريذ   وعنريريت   اخل ...البشريرية  املريريال   اإلنتريريا     ثريري     ينريري   جمريرياال   يف  تطبيقريري 

      األدا   وتقيريي   حمريتدة  أهريتاف  قيري لتح  لواألشريكا  األنريواع  خمتلءري    ليا   خالل    وذل  التوجي   التنظي   التخطي  
  اإلدار،ري   واملسريتواي   الوظيءيري  اال جملريا كري  لتسريي  تسري ى الريي اإلدارة تلري  هري  البيئيري  فرياإلدارة وعليري    املسريار  تصحيو

  البيئري    علريى ا ءرياظ و تطلبريا   تتماشريى هطة،قري  املؤسسري  يف واخلطريوا  واملمارسريا  اإلجريةا ا   ري  جمموعري   خالل   
 .التقليت،  اإلدارة أبهتاف املساي دون  وذل  البيئ   األدا  يف سنحت  وحتق 

  لريلدا  البيئري  جيريت   سريتوى إىل الوصريول عري  ،ريوم ه ريت  ،و ريا املؤسسريا  تبحريث  :البيئيووة لإلدارة الديث املفهوم :1-2
  يف ا ري   وتناالنشريغاال هريذه ظهرية  البيئري   وقريت  علريى نشرياطاوا حتريتثها قريت  التريطث ا  الريي يف أفضري  حتكري  خريالل  ري 
  علريى خاصري  اب ءرياظ واملت لقري  اجملتمري   طريةف  ري  عليهريا املءةوضري  الةمسيري  والغري  للضريغوطا  الةمسيري  املسريتمة التءا،ريت  ظري 
  الشريا ل  اجلريودة إدارة أسريالي  تطبيري  ه ريت  البيئيري  اإلدارة  ءهريوم تطريور  لقريت ف  املسريتتا  . يف حتقيري  التنميري  للمسريا   البيئ 

 
 .03ص     2005القاهةة  اإلدار،   للتنمي  ال ةهي  املنظم   نشورا   البيئية اإلدارة نظم يف مقدمة عالم  الةحي  تعب  -1
 كلي  تاح  امل للموارد  االستختا ي والكءا ة املستتا   للتنمي  التوي املؤمتة  االقتصادية للمؤسسة البيئي األداء حتسب يف البيئية اإلدارة دور عثمان  حس  عثمان  -2

 .523  ص2008أفة،     07/08اجلءائة    سطي   جا    التسي   االقتصاد،  وعلوم ال لوم
 .372ص   ةج  ساه   واخلدمية اإلنتا ية املنظمات يف اجلودة إدارة نظم و خةون  الطائ  حجي  ،وس   -3

4- Corinne Gendron, La Gestion environnemental et la norme ISO 14001, les presses de l’université de Montréal, 

Canada, 2004, P 60. 
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(TQM)   الشريريريا ل   ودة البيئيريريري ة اجلريريريإبدار   ت ريريريةف  اخريريريت   وعليريريري  (TQEM)
  وعالقتهريريريا  ابجلريريريودة  االرتقريريريا   علريريريى  الرتكيريريريء  وت    1

  علريى ت تمريت  كانري  إذا اجلريودة هبريا  ة  الي املةاح  هنء  البيئي   ة  اإلدارة السيا  فقت  هذا وضم   البيئي  ابإلدارة
   ري   الت ا ري  هريو ذلري  عاقبري  وكانري  عالجيري  األوليري  ال مري  اسريتجاه   للتلريول لريذل  كانري  الالحري  الءحريب عمليري 

 . تميءة وإجةا ا  وسياسا  وأفةاد  ستقل  أقسام  إىل فني   ستقل  حتتا  كمواضي   البيئي  املواضي  
  علريى الرتكيريء قريادرة (TQM) يف املتطصريل  القريوة نقريا  أن  حرين يف البيئيري  ابلشريؤون   ةتبطري  غري  الشريا ل  اجلودة إدارة تبتو

 ووضريريري وا  صريريريطل  الريريريذ،   هريريري   البيئيريريري   اجلوانريريري   يف  ،طبقوهنريريريا  الريريريذ،   فريريرياملهنيون   ئيريريري  بيال  ي  املواضريريري  ه ريريري   علريريريى  ف ريريريال  هشريريريك 
(TQEM) التلريريريول  ريريري  خريريريالل   ريريري   الوقا،ريريري   لتحقيريريري   املنطقيريريري   الطة،قريريري   وهريريريو  الشريريريا ل    البيئيريريري   اجلريريريودة  إدارة  ، ريريريي  والريريريذي  

  اخلصريريوص  وجريري   ىعلريري  ، االقتصريرياد  املؤسسريريا    ريري   ال ت،ريريت   تبنريري   الصريريتد  هريريذا  ويف  .(ISO 14001)  القياسريريي   املواصريريء 
  اجلريودة إدارة تسريمى البيئيري  لريادارة اجلت،ريت  الوجري  ت تريرب الشريا ل   اجلريودة إدارة و سريتمتة  ري   نبثقري  حت،ثري  إدار،  فلسء 
  البيئري   علريى  اب ءرياظ املت لقري  تلري   ري   للمؤسسري  االقتصرياد،  والسياسريا  أهريتاف  ري  خالاريا تتءرياوض الشريا ل   البيئيري 
  عريريري   دو ريريريا  تسريريري ى  هريريري   فقريريري    اإلداري  األدا   عريريري   ،بحريريريث  ال  وشريريريا     تكا ريريري   هيئريريري   إداري  وضريريري  نظريريريام  خريريريالل   ريريري   وهريريريذا

  كافريريريري   و ةاقبريريريري   وتوجيريريريري   وتنظريريريريي   سطريريريريي   فوووواإلدارة  :،لريريريري   كمريريريريا  ملكوتتريريريري   هشريريريريك  تءصريريريرييل   هريريريريذا املءهريريريريوم  و، ريريريريةف.  اال تيريريريرياز
  محا،ري   تطلبريا  حتقيري  فهري  ةالبيئيوو  اجلودة أ ريا   البيئي  للمؤسس   والسياس  األهتاف هتطبي  املت لق  واملوارد النشاطا 

  علريى سريلبيا ،ريؤثة ال  نريت  وتقتي  وقوعها و ن   البيئ  على السلبي   تقلي  املؤثةا  يف املسا   خالل    والطبي   اجملتم  
  إجريةا  وابلترياي  املؤسسري   ريوظء  كافري  وانريت ا   شرياركو تتطلري   الشوواملةو للبيئري . صريت،  و،كريون  النهريائ  املسريتهل 
 .2املستمةة التحسينا   البيئ  وإجةا      شاك  ظءنو امل نه الء ال التنسي 

 الفرع الثاني: أهمية اإلدارة البيئية

لقريريريت هينريريري  التجريريريريارب ال مليريريري  أن املؤسسريريريا  االقتصريريريرياد،  الريريريي أدرجريريري   ءهريريريريوم اإلدارة البيئيريريري  ضريريريم  أولوايوريريريريا  
وحتسريريريرين صريريريريورة ومس ريريريري   الي   التكريريريري  اإلسريريريريرتاتيجي   اسريريريريتطاع  أن حتقريريريري  فوائريريريريت اقتصريريريرياد،  كبريريريري ة  كريريريريان أساسريريريريها سءريريريريي 

املؤسس   وقت خلصري  الوكالري  األ ة،كيري  للحءرياظ علريى البيئري  الءوائريت الريي جتنيهريا املؤسسريا  االقتصرياد،   ري  خريالل تبريي  
  3اإلدارة البيئي  يف النقا  التالي 

،سرياعت  رة  و السريا  إن استختام التخطريي  جينري  املؤسسري  الكثري   ري  املءاجئريا  غري   :حتس  األداء البيئي للمؤسسة -
 .على التنبؤ ابملشكال  البيئي  املتوق    وحیءء على اقتناص الءةص املتاح  واإلجياد املسب  للحلول

 
1- Lina Khadour, Total Quality Environmental Management (TQEM) Framework Towards Sustainability 

(UK Novated D&B Principal Contractors), A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements of 

Nottingham Trent University for the degree of Doctor of Philosophy, 2010, P 126.  
2- Ibid., PP 126-133.  

 .4-3  ص   ةج  ساه    دور إدارة البيئة يف حتسب األداء البيئي للمؤسسة االقتصاديةعثمان حس  عثمان     -3
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    املريواد الكيماو،ري  غري  الضريةور، إن سءريي  تكلءري  الطاقري  أو االسريتغنا  عري  ه ري :تدعم وترفع تنافسية املؤسسووات -
  و يف التوز،ريريري  علريريريى محلريريري  األسريريريه  أواا يف عمليريريريا  التوسريريري   أاسريريريتغالمیكريريري   ،ريريريؤدي إىل الريريريءايدة الء ليريريري  يف األراب   والريريريي  

املؤسسريا     و ري  هنريا ،تضريو أن    لتحءيء ال ا لن  كما میك  أن تساعت املؤسس  يف التخول إىل ه   األسوا  ا تدة
 ملي . اال  ا ص  على  يءا  تنافسي  يف األسو الي تتبد إسرتاتيجي  واضح  حول أدائها البيئ  ه  الي ستتح

  ن األدا   فمريثال إدخريال واسريريت مالإن نظريام اإلدارة البيئيري  ،ريوفة للمؤسسري  ال ت،ريريت  ري  البريتائ  لتحسري  وفر األموووال:توو   -
 ري     تخلبتكنولوجيا نظيء  ،ؤدي إىل توف  األ وال ع  طة،  تةشيت استهال  الطاق  وا ءاظ عليها  و ن  التلول والري

 شغي  وحتسن األدا .  التتكاليالنءااي   مما ،ساعت على سءي  
حتتريوي علريى  ؤشريةا  تسرياعت يف ا كري  علريى  ريتى تقريتم و تاه ري     البيئيريإن  نظو ري  اإلدارة  :حتس   ورة املؤسسووة -

تنءيذ الربا   املت لق  ابلبيئ   قارنري  ابألهريتاف املوضريوع   فالتقريار،ة املنشريورة واملتضريمن  اريذه املؤشريةا  والنتريائ  املتحصري   
 .   املؤسس  ء،ت    الثق  والشءافي  لتى الةأي ال ام  مما ، ود ابإلجياب على مس  كس اعت يفعليها  تس

ت ترب  واضي   ث  البيئ  والصح  والسال      املواضي  الي تسريتحوذ علريى    حتافظ عل  األفراد العاملب ابملؤسسة: -
يف هريريريذه اجملريريرياال   وابلتريريرياي تةتءريريري  الريريريةو   دا   ن األاهتما ريريريا  األفريريريةاد ال ريريريا لن  فريريريملدارة البيئريريري  میكريريري  أن تريريريؤدي إىل حتسريريري

 . ا افظ  على األفةاد ال ا لنامل نو،  و،ءداد الةضا واالعتءاز ابل م   مما ،ؤدي إىل
  للمؤسسريري  علريريى اسريرياذ كريري  اإلجريريةا ا   تسريرياعت اإلدارة البيئيريري   :تضووم  التسوويري األفضوول لاللتمامووات القانونيووة البيئيووة  -

  يف  اريا علريى املريتى القصري  عريتم الوقريوعتءا ا  والتشة، ا  البيئي  القانوني   وهو  ريا ،ضريم   االل تطبي والتتاه  الكءيل  ه
 .اوزا  و ا ،رتت  عنها     ضاعءا التج

 البيئية لإلدارة الفرع الثالث: المستلزمات األساسية

 :1وه   األساسي  او ستلء ا ع  ت رب اهب عالق  ذا   ءاهي  البيئي  لادارة

  التخطريريريي   ونشريريرياطا   التنظيمريريري   ،تضريريريم  اايكريريري   الريريريذي  الشريريريا    اإلداري  النظريريريام   ريريري   جريريريء   هريريريو  :البيئيووووة  ارةاإلد  نظووووام
  وجتسريريرييت   للمؤسسريريري    البيئيريريري   السياسريريري   وتطبيريريري   لتنءيريريريذ   الالز ريريري   واملريريريوارد  وال مليريريريا   واإلجريريريةا ا   واملمارسريريريا   واملسريريريؤوليا 

 .اا   تميء هيئ  أدا  حتقي  أج     وغا،تها  أهتافها
  اإلدارة ارمسيري عنري  ت ريرب الشريا    والريذي  البيئري   ابألدا  املت لق  اوواجتاها لنواايها املؤسس  وإعالن  إقةار:  ئيةبيال سةالسيا
 .2البيئي  والغااي  األهتاف الالزم إلرسا  ال م  إطار ا تضمن ال ليا

 
1- Paolo Baracchini, Guide à la mise en place du management environnemental en entreprise selon ISO 14001, 

3édition Presses Polytechniques et Universitaire Romandes, Paris, 2007, PP 11-12. 
 الءكريرية ال ريرية   دار  1   اسووتدامتنو  تقنياتوون : منهدياتوون،ISO 14001والتكنولو يووة   البيئيووة اإلدارة نظووم صريريقة  ا ميريريت داليريريا ا جريريار  حممريريود صريريال   -2

  .  231ص   2006القاهةة 
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  ا ريتدة  البيئيري  اجلوانري  هري هةقا  يئتهرياه  ري   املؤسسري   ت ريا ال    ري  عليهريا واملتحص  للقياي القاهل  النتائ :  البيئي األداء
 .اووأهتافها وغااي سياستها على اهنا 

  وتكريون  ممكري   هيئري  أدا  لتحقيري  أفضري  للمؤسس   البيئي  السياس     تنشط الي الشا ل  األهتاف ه :  البيئي اهلدف
 .والقياي للتطبي  قاهل 

  األهريتاف  لتجسرييت  إليري  حتت،ريته والوصريول ،تطلري  والريذي يق  حتق  املطلوب التءصيل  البيئ  األدا  ه   :البيئية الغاايت
 .1البيئي 

   ثري  ا يطري  البيئري  علريى والريي تريؤثة اوخريت ا  أو اوريأو  نتجا املؤسسري  أنشريط  عري  الناجتري  ال ناصرية وه  :البيئية اجلوانف
 .2ااوا  تلول

  نظريام أدا  كءريا ة واملسريتمة ملريتى  نظ ملريوا  ثري املو  الريتوري التقيريي  علريى ت مري  داخليري  إدار،ري  أداة وهري : البيئيووة املرا عووة
  الريربا   تنءيريذ  البيئيري   و ريتى األنشريط   علريى  اإلدارة رقاهري  خريالل  ري  البيئري  املؤسس  ثما،  اهتمام و تى البيئي   اإلدارة

 .3البيئي  والقوانن  التشة، ا   أتطلبا  الوفا  ،ت  خالاا    الي ابألنشط  والسياسا  املةتبط 
 بيئيةال اإلدارة أهدافابع: الر الفرع

   ريريري   ابلقريريريتر الكريريريايف  تتمتريريري     تخصصريريري   إدارة  هواسريريريط   االقتصريريرياد،   املؤسسريريري   يف  البيئيريريري   اإلدارة   نظو ريريري   تطبيريريري   إن 
  د ري   أجري     التنءيذ،  واجلها   املؤسس  هن التنسي  زايدة إىل ؤديوت التنظيم   اايك  إطار يف وت م  االستقاللي 

  الريي نلخصريها يف النقريا   األهريتاف جمموعري   ري   حتقيري   حماولري  وابلتاي الصناعي   ال مليا  يف ئم املال البيئي   ااالعتبار 
  4التالي 
 البيئي ه لادارة الةئيس  ااتف هو للبيئ  السلبي  ا ار وقوع  ن   -
 اههيئي واملناسب  الالز   اإلجةا ا  اساذ هينها و   للمؤسس  البيئي  السياس  -
  حريريتود  جتريرياوز  ه ريريتم  ،ت لريري   مريريافي  اخلضريريةا   اجلم يريريا   وتوصريرييا   والقريريوانن  املختصريري   السريريلطا    يمريريات ل  عوإتبريريا   احريريرتام  -

 ه ه املسمو  التلول
 املناسب ه وال الجي  الوقائي  التتاه  واساذ البيئي  املؤثةا     تقل  تقني  إجةا ا  تبي  ث  البيئ  على ا ءاظ -
 التطوعي ه املشار،   طة،  ع  والقاد   ا الي  للجيال البيئ  محا،  خالل     املستتا  التنمي  حتقي  يف املسا   -

 
 .  248  ص2010عمان  األردن    املس ة    دارISO 14000وتطبيقات   ومتطلبات ظم: نالبيئة إدارة النقار  هللا عبت ال ءاوي      -1
 .247  صنء  املةج   -2
  .134  ص200 5إلسكنتر،  ا اجلا  ي   التار  البيئية املرا عة السيت  لطء  أ ن أمحت  -3

4 -Saleh Ali Mohsen Almadhagi, Complementary Option in Preparing Quality of Administrative System and 

the Environment According to the Two Standard International Specifications ISO 9001 & ISO 14001, The 

Present Study is at Aden Company for Iron, Doctor of Philosophy: Business Administration, Université mondiale St 

Clements, 2012, P 105. 
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  حنريو  اساذهريا  جيري   الريي  واإلجريةا ا   التلريول   و صريادر  البيئيري   املشريكال   عريةض  خريالل   ري   ا رياي  البيئري  الواق     ةف  -
 هذل 
  تنءريريذ   املؤسسريريا   هريريذه  أن   أم   يئري الب   محا،ريري  نظريري   خالاريريا   ري   تطبريري   الريريي  الصريريناعي   للمؤسسريا   البيئيريري   التوجهريريا     ةفري   -

 هأخةى إدار،  أهتاف  أج      ابلبيئ   اخلاص  والتتاه   اإلجةا ا 
 هالبيئي   اإلدارة  نظ   تطبي   تواج  الي التحتاي     ةف و   املؤسس  يف البيئ  نوعي  ومحا،  التلول  صادر  تاه   -
 هظ ناأل ا اإلنت هةت   لتنءيذ  املتخصص  اخلارجي  الكءا ا   اإشة  -
 هاملؤسس  داخ  والوقا،  ابلنظاف  اخلاص  اإلرشادا  وض   -
  نءريريريااي   تسريريريي   عمليريريري   تطريريريو،ةو   املخلءريريريا     اجلريريري   وحريريريتا   تشريريريغي   وتكريريريالي   ةأمساليريريري ال  التكريريريالي   يف   اوفريريريور   حتقيريريري   -

 .1املصان  
 بيئيةال اإلدارةمستويات   الفرع الخامس:

  واإلدارة املؤسسري   سريتوى علريى البيئيري  اإلدارة و ريا تبادليري   القري ع هينهمريا تريةه  البيئيري  لريادارة  سريتو،ن هنريا 
  لنشرياطا   ري  صريءا  الثرياين املسريتوى حیريتده أريا االلتريءام هري  األول املسريتوى وأهريتاف التولري    سريتوى علريى  البيئيري 

  الثرياين ىملسريتو ا أهريتاف  أ ا  وخملءا  صلب  وتصة،ءا  انب ال    اخلارجي  إىل البيئ  عنها خية   ا وابلذا   املؤسس  
  البيئ  على التوازن  وال م  في  ، يم الذي ا ي  ا يوي يف ا ياة  ظاهة ولك  لانسان  صحي  هيئ  على ا ءاظ ه 

 .املستتا   للبيئ  االسرتاتيج  ااتف وحتقي 
  التنظريي  يف وف ريطل هريو  ريا حنريو علريى هذاتري  قائمريا رأسرييا قطاعريا ليس  البيئ  الدولة: مستوى عل  البيئية اإلدارة: 5-1

  يف عةضريا تقطري   البيئري  فقضريااي الكهريةاب   أو امليرياه أو االتصاال  أو النق  يف كما  ا كو ي     األجهءة أغل  يف اخلط 
  جهرياز أو  سريتقل  وزارة  إنشريا  التولري  يف البيئري  شريؤون  عري  ئول سري كيريان  إجيرياد    و ري    الةأسري  التنظريي  كري  قطاعريا 

  اجلهريا  امل نيري  مجيري    ري  االلتريءام وحتقيري  البيئيري   األهريتاف لتحقيري  الةأسريي  هءةاألج خمتل   التنسي  هن   لضمان   ثال(
  التنسريي  لتحقيري  وابلترياي عملي  االلتريءام فاعلي  ولضمان  البيئي   املشاك  طبي   إىل أقةب ه   البيئ   والي الوع  هنشة
 :2لي التا  ال وا   اعتبار    هت  ال فملن  ابلبيئ  امل ني  هن األجهءة البيئ 
 وض   تطلبا  میك  االلتءام هبا دون ت س      تحي   أو ضةر للبيئ  میك  تالفي      تحي  أخةى. -
التحريوال     املةون  واالستمةار،  والتقتم إبصةار حنو ااتف  دون القءء فو  حمتدا  الواق   وأا ،سمو ابلتكي   ري   -

 ئت.السا  والتقلبا  يف النظام املؤسس  واملناا السياس 
 

1 -Michel Jonquière, Le Manuel Du Management Environnemental, tome 1, société alpine de publications, Paris, 

P 193. 
 .82-80ص   2003القاهةة  اإلدار،   للتنمي  ال ةهي  املنظم   املمارسات(و  )املبادئ يةالبيئ اإلدارة صاح  محتي تد،   -2
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املنشريت     إدخال أفكار حت،ث  يف عملي  وهةا   االلتريءام   ثري  تشريجي  "اإلنتريا  األنظري " أو االتءاقيريا  املةحليري   ري   -
 املطلوب  نها االلتءام.

 تنمي  عالقا  ت اون    املطلوب  نه  االلتءام. -
 تنمي  الةقاه  الذاتي  وضمان حتقيقها هنءاه  وشءافي . -
سرياه   متلكهريا أو ت   الريي  القطرياع ال ريام أو املشريرت   ؤسسري هرين  هنا  فة      ؤسسةستوى املعل  ميئية  اإلدارة الب:  5-2

اخريريريريتالف أنظمتهريريريريا      وعلريريريريىالريريريريتوللنشريريريريا  االقتصريريريريادي يف  اخلاصريريريري   والقريريريريتر األكريريريريرب  ريريريري  ا  املؤسسريريريري   وهريريريرينفيهريريريريا التولريريريري (  
تنافسريي   يف حريتود    يف سريو   ابحهرياي  أر اخلاصري  إىل ت ظري  ؤسسري تهريتف املف   القطرياع األول  السياسي  واالقتصاد،  هريو يف
ؤسسري   امل يف البيئيري  اإلدارة  أسريطل  إىل االهتمريام تريتف   األسريباب  ري  عريتد والتقاليريت وهنريا    ريا تسريمو هري  الرينظ  والقريوانن

 :1وه 
 .هبا وااللتءام واللوائو التشة، ا  -
 .البيئ  محا،  أب ي  الوع  في  ،ءداد سو  يف والسم   االجتماع  الضغ  -
 .ال املي  أو اإلقليمي  أو ا لي  السو  يف افس نامل -
 .املالي  االعتبارا  -

 (ISO 14001)  المطلب الثاني: ماهية نظام اإلدارة البيئية
  تريريريريتر   أن   الهريريريريت   ا ت،ثريريريري   فاملؤسسريريريري   املؤسسريريريريا    هريريريري   تقريريريريوم  طريريريريوع   عمريريريري   هريريريريو  البيئيريريريري   لريريريريادارة  نظريريريريام  اعتمريريريرياد  إن 
  املنافسريريريري    البيئيريريريري    ا ريريريريوادل   املؤسسريريريري  نشريريريريا   تدوريريريري  الريريريريي  املخريريريرياطة  إىل  لنظريريريريةاب  ا ونشريريريرياطا  إدارة  يف  البيئيريريريري   االعتبريريريريارا 

 كما  للمؤسسا  التنافسي  امليءة لتحسن كسب  البيئي  اإلدارة نظ  اعتماد ، ترب حيث املنافس  واشتتاد(  اخل...اجلبا، 
 .واخلارجي  التاخلي  األسوا      ال ت،ت  إىل للولو  الءةص  مینحها
 (ISO 14001)  البيئية اإلدارة م نظاممفهو  ألول:الفرع ا

  يف  نظمريريريريريا   اإلدار،ريريريريري   ال مليريريريريري   جوانريريريريري   كافريريريريري   يف  البيئيريريريريري   االهتما ريريريريريا   زايدة  إىل  البيئيريريريريري   اإلدارة  نظريريريريريام  ،هريريريريريتف
  تكريون  عم  إطار توف  طة،  واجملتم  ع  البيئ  صوب املسؤولي  املنظم  يف فةد ك  حتم  أ ي  ا على شتد األعمال 

  املنظمري  يف  سرياعتة النظريام هريذا ،ة ري  كمريا     2اسرياذ القريةارا  ل مليري  الةئيسري  املريتخال  إحريتى بيئيري اف الاألهريت  فيري 

 
  التنميريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  البيئيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري   هريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريوااب  كنانريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري  أونال،ريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري    منظوموووووووووووووووووووووووووووة اإلدارة البيئيووووووووووووووووووووووووووة يف املنشووووووووووووووووووووووووووو ت االقتصوووووووووووووووووووووووووووادية قريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريتم وهيبريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريري      -1

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/159110   04/02/2018  اتر،  االطالع.   
2- Yarnell Patrick, Implemention of ISO14001 Environmental Management System: A case Study of 

Environmental Training and Awareness Implementation of The Van Courer International Airport, Master 

Thesis, School of Resource and Environmental of Management, Canada, 1999, P 04. 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/159110
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  إن   ري  الريةغ  . علريى1البيئيري  املخرياطة وإدارة القريوانن  ري   التوافري  ذلري  يف أريا ا ريتدة  األهريتاف يف ضريو  عملياوريا ا رياز
  إال  2النظريام  هريذا  تبريي  يف  للطوعيري   انظرية   القضريااي البيئيري    ري     ا  ت التعن  إلءا يا  لي   البيئي   اإلدارة  نظام   تطلبا   تطبي 
 .النظام  ذل  األعمال صوب  نظما  توج  يف او ؤثة  اكب   ادور   ارس  والضغو  التنافسي  البيئي  قواننال أن 

 على أن    البيئي  اإلدارة نظاموعلي  میك  ت ة،  
  يكريري  التنظيمريري   ونشريرياطا  التخطريريريي   ينريري  تتضريريم  اابريريا    تطل  جريريء   ريري  نظريريام اإلدارة الكلريري  الريريذي ،تكريريون  ريري   -

  و ةاج ريريري  السياسريريري  البيئيريريري  للمنظمريريري واملسريريريؤوليا   واإلجريريريةا ا   وال مليريريريا   واملريريريوارد   ريريري  أجريريري  تطريريريو،ة وتنءيريريريذ وحتقيريريري   
  ت لتحت،ري  عمري  إطريار أت ينري   ري   البيئيري  اإلدارة نظريام الت ة،ري   كريوت  هريذا حیريتد.  3وجتسرييت أهريتافها علريى أرض الواقري  

   أبنري  ،وص    خة وأ د  البيئي  القوانن     حتقي  التواف  إىل اإلشارة ،غء  إال ان  البيئ  األدا  وحتسن وتقيي  وإدارة
  الصريح  واأل ريان   جوانري  كافري  االهتمريام هنظرية األخريذ   ري   وهكءريا ة املريوارد إبدارة طة،قهريا عري  املنظمري  الريي تقريوم ال مليري 
   .4املنظم  عم  لكيءي  والءابئ  احصامل ابأصح إدرا  طة،ق      ورهطها

ا ،بغريريري  إدارة التريريطث ا  البيئيريريري  الناجتريري  عريريري  أنشريريط  املنظمريريري  هصريريريةف  جمموعريري  عناصريريرية  رتاهطريري  تشريريريك  نظا ريريا إداراي فةعيريريري  -
النظريرية عريري  حجريري  ونريريوع ذلريري  النشريريا  عريري  طة،ريري  تريريوف  إطريريار عمريري  تكريريا ل  للتطريريو،ة  والتنءيريريذ  وا افظريري  علريريى السياسريري   

   .5اف     القوانن البيئي  وحتسن األدا  البيئ التو  وضمان البيئي   
  يف ورياكءا  وحتسرين البيئيري  ورياإدار  هيكلري  للمؤسسري  ،سريمو تنظيمري  و ري  أداة   أبنري أ،ضريا   البيئي  اإلدارة نظام ، ةف  -

  والبشرية،   قنيريلتوا يري املال الوسريائ   مجيري   ووضري   عم  هةت   وسطي  األولواي  هتحت،ت  النظام هذا ،سمو البيئ   اجملال
 . 6البيئ   خيتم أا املؤسس   أنشط  لتسي 

  التنظيمري  اايكري  ،تضريم  الريذي الشريا   اإلداري النظريام  ري  جريء "  أبنري أ،ضريا    (ISO)ال امليري    التقيريي   نظمري  عةفتري   -
  وتطبيقهريا   يئيريالب  السياسري هتطريو،ة  املت لقري  واملريوارد وال مليريا  واإلجةا ا  واملمارسا  واملسؤوليا  التخطي  ونشاطا 
 .7"عليها وا ءاظ و ةاج تها

 
1- Gallagher R, Darnall N, & Andrews N.L, International Standards For on Environmental Management 

System: A Future Promise for Environmental Policy, University of North Carolina, Chapel Hill, (1999), P 02. 
2- Baigalmaa, Puntsay, Contest for Young Standardizers in Developing Countries and Economics in 

Transition, Journal of ISO Bulletin, vol 33, no 12, December, 2002, P 11. 
 .189  ص2002   1        دار وائ  للنشة  عمانISO9000  ،ISO 14000  ةجلودة والبيئأنظمة إدارة احممت عبت الوهاب ال ءاوي     -3

4- Cook Mark & Farquharson Corri, Business Economics: Strategy and Applications, Pitman Publishing, London, 

1998, P 483. 
  دراسريري  حالريري  يف الشريريةك  ال ا ريري  لصريريناع   ISO 14001ة  طلبووات نظووام اإلدارة البيئيوو سووتوى تنفيووي متتقوووم معبريريت ااريريادي  ل فيحريريان  سريريوزان عبريريت الغريريي البيريريايت     إ،ثريريار  -5

 .120  ص2008   70  جمل  اإلدارة واالقتصاد  ال تد1البطاراي /   م  ابه   
6- Eddy Bauraing, et alii, Mise en place d’un système de management environnemental, Fondation Universitaire 

Luxembourgeoise, December 2000, P 05. 
 .122  ص ةج  ساه    ISO 14000وتطبيقات   ومتطلبات نظم :البيئة إدارة   النقار هللا عبت ال ءاوي      -7
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 .1اجملتم   يف االقتصادي النشا  جوان  ك  يف البيئ   لةعا،   نهجي    اجل   أبن  ، ةف     هنا  أن  كما  -
افظريري  عليهريريا ه ريريت تقريريتي  ت ريريءز االهتمريريام املتءا،ريريت ابلبيئريري  وا  ريري  خريريالل الت ريريار،  السريرياهق  الريريذكة میكننريريا القريريول أبنريري   

    وهريريريذا  ريريري  أجريريري  زايدة(ISO 14001)  اإلدارة البيئيريري نظريريريام    هيئريريري   تكا ريريري  عريريريرب صريريتور سلسريريريل   واصريريريءا   دارةنظريريام إ
ال مليري     ،تمثري  يف البيئيري  اإلدارة نظرياموعليري  ف  .البيئي  يف كاف  جوان  ال ملي  اإلدار،  يف  نظما  األعمال  االهتما ا 
  جريء   هريوو   اسري  واألهريتاف البيئيري  للمنظمري  وا رياز حتقيقهرياالسي  وهنريا املريوارد هكءريا ة    املنظمري  عري  طة،قهريا إبدارة  الريي تقريوم

  الريي الطبي يري   البيئري   ري   للمؤسسري  السريلي  للت ا ري   ؤسسريي   نهجيري  وضري   إىل  ،هريتف  للمؤسسري    ال ا ري   اإلدارة   ري 
 .فيها تنش 

  عنهريا   ريرب البيئيري   رةلريادا وعامليري  شريهةة   هنريا  أ،ضريا نظريا ن أكثرية(ISO 14001)  ابإلضرياف  إىل نظريام اإلدارة البيئيري 
 : نها لك   وجء عةض أييت وفيما قياسي   أواصءا 

  انظا ري 1992  عريام  للمواصريءا  الرب،طرياين امل هريت  أصريتر  :British Standard (BS 7750)املوا ووفة الطيطانيووة   -1
  ت   وقت  املتحتة  لك مامل  يف صناعي   شةك  200 يف تطبيقها   وهتأ 7750رق    الرب،طاني  عةف ابملواصء  البيئي  لادارة

  لتطريريريريو،ة  اأساسريريريري  شريريريريكل   وقريريريريت   املتحريريريريتة   اململكريريريري   يف  ا ن   حريريريريىت   واصريريريريء  الزالريريريري    تمريريريريتة  وهريريريري    1994  عريريريريام  تنقيحهريريريريا
  لريريريذا  ال ريريريامل    املسريريريتوى  علريريريى  تطبيقهريريريا  و،صريريري    احتت،ريريريت   وأكثريريرية   ةونريريري   (  إال أهنريريريا اقريريري ISO  14001التوليريريري     املواصريريريء 
  شريريريريةو  املواصريريريريء  الرب،طانيريريريري   ه ريريريريت أن ت تبسريريريريي   ي  عامليريريريري  قياسريريريري  واصريريريريء هوصريريريريءها    (ISO 14001) واصريريريريء     اعتمريريريريت 

   ريريري   Standard  British (7750 BS)  الرب،طانيريريري   املواصريريريء وحتقيريريري   تطلباوريريريا ال مليريريري  ضريريريم  املواصريريريء  التوليريريري . وت تريريريرب  
  السياسريا  ت،ريت حت يف تسرياعت  كمريا كءا تري   وتقيريي  املنظمري  داخ   إلدارة البيئ  نظا ا توفة الي املواصءا  القياسي  أشهة

 .2البيئ  اجملال يف املستمة  قواي للتحسن داف ا وتوفة واألهتاف البيئي  
  أنشريئ   أوروهيري   قياسي    واصء   ه   :EMAS  (Scheme Audit and Management Eco)املوا فة األوربية   -2
وحتسرين     تقيريي ةغري  يفلريي تللمنظمريا  ا  اطوعيري  لت ك  نظا ريا  األورو   االحتاد  طةف      1993سن    جو،لي   شهة  يف

التشرية، ا  البيئيري      وذلري  هسريب  أتثري  7750 أدائها البيئ  وعلريى الريةغ   ري  اعتمرياد هنائهريا علريى املواصريء  الرب،طانيري  رقري 
    وت (ISO 14001)جوانبهريا  ري  املواصريء  التوليري    أهنريا أكثرية تشريتًدا وتءصرييال يف ه ري   إال  3األملانيري  الصريار   عليهريا

   2002   2001السريرينوا     يف  املواصريريء   هريريذه   تطلبريريا   ت ريريت،     وت 1995أفة،ريري   يف  املواصريريء   هريريذه  إىل  االنضريريمام  فريريتو
2004   . 

 
   .82ص   ةج  ساه   (واملمارسات املبادئ)  البيئية اإلدارة صاح  محتي تد،   -1

2 -Nicholas P. Cheremisinoff, Motasem B. Haddadin, Beyond Compliance, The Refinery Manager's Guide to ISO 

14001 Implementation, Gulf Publishing Company, Houston, USA, 2006, P 94-95. 
3- Ibid., PP 96-98. 
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   حيث طل  اإلعالن ع  السياس  البيئي  والتءام اإلدارة ال ليا هتنءيريذها واسريتمةار    (EMAS)   تتشاه  املواصء  األورهي
  ... اخل. إال أن املواصريريء  األورهيريري  يف ال ت،ريريت  لتريريتقي،  واوكريريذل  إجريريةا ا  التريريتر   البيئيريري  ال مريري  لتحسريرين نظريريام اإلدارة  

وعمليريا     على القضااي املت لق  ابملنريت  (ISO 14001)   املواصءا  تةكء على املوق   يف حن وت  املواصء  التولي   
املختلءري  ويف    ئريا وااي  ا  اإلنتاجي   وكذل  يف املنظمريا اإلنتا   و     فان املواصء  التولي  قاهل  للتطبي  يف املنظم

  قت تها املنظما  اخلت ي .
 (ISO 14001)  الفرع الثاني: التطور التاريخي لنظام اإلدارة البيئية

يف    (ISO)  والصريريريادرة عريريري  املنظمريريري  التوليريريري  للتوحيريريريت القياسريريري  (ISO 14001)  إن جمموعريريري  املواصريريريءا  التوليريريري 
منريريذ ان قريرياد املريريؤمتة األول لل ريري  املتحريريتة حريريول هيئريري   فليريري    هريري  نتيجريري  لسلسريريل   ريري  التطريريورا  والنريريتا ا  التو   1996عريريام  

أصريريريبح  البيئريريري  وعلريريريى اخلصريريريوص ال القريريري  هريريرين األعمريريريال والبيئريريري  حتتريريري  أ يريريري   تءا،ريريريتة    1972اإلنسريريريان يف سريريريتوكهوه عريريريام  
 .  1وتشك  قضي  إسرتاتيجي 

  (WCED)للبيئري  والتنميري   مليري   ال ا  واللجنري   (UNEP)وكان    نتائ  هذه املؤمتةا  أتسي  هريةت   البيئري  لل ري  املتحريتة  
فضريال     2والي حتد  يف تقة،ةهريا الشريه    سريتقبلنا املشريرت ( والريتور الريذي جيري  أن تقريوم هري  الصريناع  يف اإلدارة البيئيري 

وااادفري  إلجيريرياد    (GATT)عري  الريتعوا  الريي أطلقريري  يف  ءاوضريا  جولري  االورغريريواي لالتءاقيري  ال ا ري  للتجريريارة والت ة،ءري   
 ريريا    محا،ريري  البيئريري  هريريذا  الوقريري .  مريري  علريريى أسريري  هيئيريري  وت ريريءز  ريري  وسريريائ شريريى ا ريريواجء التجار،ريري  القائتتحا  دوليريري  واصريريءا   

االستشريريريريار،  اإلسريريريريرتاتيجي  للبيئريريريري     لتشريريريريكي  اجملموعريريريري   (IEC)واللجنريريريري  التوليريريريري  لاللكرتوتقنيريريريري     (ISO)تقريريريريتم دفريريريري   نظمريريريري   
(SAGE)   3حتق  األهتاف ا تي بيئ   رة اللتقيي  ا اج  إىل  واصءا  دولي  خاص  إبدا  1991عام  
 تنشئ  تاخ  عا   إلدارة البيئ   شاهب  لتل  اخلاص  إبدارة اجلودة.  -
 ت ءز قترا  املنظما  ال از حتسينا  يف األدا  البيئ  والقترة على قياسها.  -
 تسه   التجارة التولي  وتء،  ال وائ  التجار،  غ  اجلمةكي . -

يف الرباز،ري  وامل ريةوف    1992عريام    (UNCED)د  ؤمتة األ   املتحتة للتنمي  والبيئري    قاان  (SAGE)وقت تءا      عم   
ونتيجريري  لكريري  ذلريري      إجيريرياد نظريريام دوي إلدارة البيئريري   هقمريري  األرض  والريريذي خلريري   ناخريريا عامليريريا اجياهيريريا وزاريريا سياسريرييا ابجتريرياه

  1993فشريريكل  عريريام  البيئريري    ضريريااي  ا  قابجتريرياه إجيريرياد  واصريريءا  دوليريري  ت ريري  (ISO)ن متضريري   نضريريم   أب (SAGE)أوصريري   
  يف األول   (ISO 14001)هبريريتف تطريريو،ة جمموعريري   واصريريءا  لريرينظ  اإلدارة البيئيريري  حتريري  الريريةق     (TC207)اللجنريري  الءنيريري   

 
1- Harrington H, James and Knight Alan, ISO 14000 Implementation, McGraw-Hill, USA, 1999, P 01.   

   ةكريريء التميريريء للمنظمريريا  غريري  ا كو يريري   األردن  عريريتد  أثريريال ودراسريريا    البيئة والتنميووة املسووتدامة: التكاموول االسوولاتيدي للعموول اخلووري هللا عبت القادر نص    عبت   -2
   .10  ص2002،وليو   29   7

3 - Diamond, Graig P, Environmental Management System Demonstration Project, Nsf, Michigan, USA, 1996, 

P 103. 
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  وهريريريري  أكثريريريرية  (ISO 14001)املواصريريريريء  التوليريريريري     (ISO)أصريريريريتر  املنظمريريريري  التوليريريريري  للتقيريريريريي     1996عريريريريام    سريريريريبتمرب ريريريري   
رها حريتل  هري  يف جمريال اعتمرياد اسريرتاتيجيا  تنافسريي  إلدارة البيئري  وهري   ات اصريت   و،  واصءا  السلسل  أ ي  وشهةة  

  لريريريذا تسريريريمى املواصريريريء  الوحيريريريتة ضريريريم   جيريريريةي تريريريتقيقها  ريريري  قبريريري   سريريريج    تمريريريت   املواصريريريء  الوحيريريريتة ضريريريم  السلسريريريل  الريريريي
      (standards normative)السلسريريريل  الريريريي جيريريريةي تريريريتقيقها  ريريري  قبريريري   سريريريج    تمريريريت  لريريريذا تسريريريمى ابملواصريريريء  امل يار،ريريري   

عةض  للمةاج   ه ت ا  سنوا  ه ت اجتماع فة،     اخلربا  حىت تصبو املواصء  أكثة تبسيطا وتطبيقريا  ري  طريةف  
مجيريري  الءريرياعلن حريريول ال ريرياه  وهبريريذا أهنريريوا حتة،ريرية املشريريةوع النهريريائ  للمواصريريء  التوليريري  والريريذي عريريةض للموافقريري  النهائيريري  ونشريرية  

ونشريرية اإلصريريتار    2015ليريريت  ت ريريت،لها  ريريةة أخريريةى يف سريريبتمرب عريريام    2008ن   صريريء  سريريت ت ريريت،  هريريذه املواو    20041   سريرين
اجلت،ت اا للتطكت    استمةار خت   امل يار للمؤسسا  هشريك  أكثرية توافقريا  ري   تطلبريا  سريو  ال مري  اليريوم  فلنجريا   

  األعمال يف املستقب  جي  ضمان استمةار  احها يف الوق  ا اي.  
  (ISO 14001) البيئيةدارة  م اإلالفرع الثالث: فوائد نظا

   2تتلخب فوائت هذا النظام فيما ،ل 
  منظمري  أو للمؤسسري  أةاج ري  نشريرياطا أكثرية األنظمري  اإلدار،ري  فاعليري  يف حتقيري  أدا  هيئري   تميريء  ،سريمو لل   ري   ، تريرب  -

 هلقياسي با  املتطلالي تقوم هبا  والي اا أتث  يف البيئي  وال م  على توفي  أوضاعها اا  أا ،تناس  وا
 هالبيئ   مل ني  ابلشطن      خالل الت اون    اجلها  احتسن كءا ة األدا  البيئ  ذاتيا،ساعت املؤسس  يف  -
 .،تضم  حتت،ت اايك  التنظيم  واملسؤوليا  واإلجةا ا  واملوارد الالز   لتحقي  السياس  البيئي  املةجوة -
  كمؤشريرية علريريى  ريريتى االهتمريريام هنشريرياطا   صريريءا  القياسريريي  البيئيريري  املواادا   ،تطلريري  ا صريريول علريريى نظريريام اجلريريودة وشريريه  -

 همحا،  البيئ  على املستو،ن ا ل  والتوي
  ا  املقريريريارت  يف جمريريريال ا ءريريرياظ علريريريى،ريريريؤدي  ريريري  خريريريالل تطبيقريريري  إىل توحيريريريت املصريريريطلحا  واملءريريرياهي  املتتاولريريري   عنريريريت إجريريرية   -

 هالبيئ 
 هاملستثمة ا وإرض رضا  ال مي  وحتسن ال الق     اجملتم   -
 هحتسن صورة املنشطة ونسب  املشارك  يف السو  وحتسن ال الق     ا كو   -
 ا وادل وتوف  املتخال     اخلا ا  والطاق .  التكلء  وتقلي حتسن السيطةة على  -
 

 
   أثالSCAEK&ACCيف حتسب األداء البيئي للمؤسسات: دراسة مقارنة بب شر يت اإلمسن     ISO 14001مسامهة املوا فة القياسية  دهيم  جاهة     -1

 .165  ص2015 د،سمرب  عشة الثا   ال تد التسي   وعلوم التجار، و  االقتصاد،  ال لوم كلي  - هسكةة خيضة حممت وإدار،   جا    اقتصاد، 
  امللتقريريى الريريتوي  علوو  حتسووب األداء البيئووي للمؤسسووة االقتصووادية  14000  األيموإدارة البيئة    ونظمأ ر تطبيق إدارة اجلودة الشاملة  رحي  حسن  رشيت  ناصريرية،     -2

 .  306ص   2011نوفمرب    23و  22الثاين حول األدا  املتميء للمنظما  وا كو ا   جا    ورقل   ،و    
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  (ISO 14001) الفرع الرابع: مراحل تطبيق وتقييم نظام اإلدارة البيئية
  1اخلطوا  التالي   إتباعإلدارة البيئي  فملن عليها  اةاغب  يف تطبي  نظام م  الاملنظ  على وج  ال موم فملن 

  جاوريا وعلريى أنشريطتها وعلريى خريريت اواعمري  دراسري  عري  القريوانن البيئيري  يف التولري  الريي تنطبريري  علريى املؤسسري  وعلريى  نت  -
 .وحتت،ت امل ا،  البيئي  الالزم التقيت هبا

  ت ا  يف املنشريطة فيمريا ،سريمى حتليري   الناشريئ  عري  املنتجريا  وال مليريا  واخلريلبيئيريا  اعم  حتلي   تكا ري  عري  التريطث   -
 .األوج  والتطث ا  البيئي 

  زم التقيريريت هبريريا هغريريةض وضريري  األهريريتافعمريري  قياسريريا  حقليريري  للءجريريوة هريرين التريريطث ا  البيئيريري  املوجريريودة وهريرين امل ريريا،  الريريال  -
   املبتئ .البيئملسو البيئي  والسياس  البيئ  للمنشطة وهو  ا ،سمى ا

  البيئيريري   وعمو ريريا جتريريةى  اإلدارة تطلبريريا  نظريريام      للمنظمريري  وهريرينعمريري  دراسريري  فجريريوة فيمريريا هريرين وضريري  اإلدارة البيئريري  القريريائ  -
  وا  خمتلءريريريري   نهريريريريا "التريريريريتقي " و نهريريريرياهريريريذه التراسريريريري  أ ةفريريريري  خمتصريريريرين ابملشريريريريارك   ريريريري  ال ريريريريا لن ابملنظمريريريري  و،سريريريريتختم فيهريريريريا أد

  دة عريري   ريريتى ه ريريت أو قريريةب املنظمريري  عريري ات " ويف هنا،ريري  األ ريرية تتكريريون صريريورة حمريريت سريريتبيا "اال"املقريرياهال  الشخصريريي " و نهريري
  دقيريري  للءجريريوة املوجريريودة هريرين النظريرياموتكريريون املخةجريريا  األساسريريي  اريريذه التراسريري  هريريو حتت،ريريت     البيئيريري  املةجريريو  اإلدارةنظريريام  

 .البيئي  املستهتف  اإلدارةالقائ  يف املنظم  ونظام  
  واألعمريال الريالزم اساذهريا لتغطيري   ملشريارك   ري  املختصرين هوضري  خطري  تنءيذ،ري  للخطريوا ظمري  ابللمن  تقوم اإلدارة ال ليا -

 . 4& 3الءجوة الي ت حتت،تها يف اخلطوة 
  اإلدارة،ريريت  علريريى التريريوازي يف املنظمريري  تبريريي وتنءيريريذ هريريربت   تريريتر،ي وتوعريريوي لكريري  ال ريريا لن يف املنشريريطة أتطلبريريا  نظريريام    -

 .ة للتغي  املطلوبملنشطتاد االبيئي  املستهتف إلع
  اإلدارة ال ليريا للمنظمري  أن تقريوم  وعلريى  2،ت     خالل املسريئولن واخلريربا  تنءيريذ اخلطري  التنءيذ،ري  املوضريوع  يف اخلطريوة   -

 .هتوف  املوارد الالز   للتنءيذ 
  نظريريريام اجلت،ريريريت تقريريريومار الاسريريريتقة تؤكريريريت  البيئيريريري  وملريريريتة   قولريريري     اإلدارةه ريريريت تنءيريريريذ النظريريريام اجلت،ريريريت واملءريريريرتض  طاهقتريريري  لنظريريريام    -

شريا        أو    خارجها إبجةا  تريتقي اإلدارة ال ليا للمنظم  هتكلي  خمتصن ذوي خربة  ناسب  سوا     داخ  املنظم
 .على تنءيذ النظام اجلت،ت يف املنظم   وعادة ،ت  هذا التتقي  هصورة  نهجي  وطبقا خلط   وضوع  سلءا

  تف  و،ريريريت  أ اونريريري  اإلدارة ال ليريريرياالبيئيريريري  املسريريريته  اإلدارةملتطلبريريريا  نظريريريام    هقريريريا "م  طاتكريريريون نتريريريائ  التريريريتقي  عريريريادة "عريريريت   -
 ."للمنظم  اساذ اإلجةا ا  التصحيحي  املناسب  إلغال  "عتم املطاهقا 

 
اململكريري  ال ةهيريري  السريري ود،    ريري  املوقريري  اإللكريريرتوين     -  هيئريري  التقيريريي  لريريتول جملريري  الت ريرياون اخلليجريري   الريريةايض   14001ISOة  نظووام اإلدارة البيئيوو  وسريريوع  اخللريريي      -1

14001-ar/iso-tesqms/certificawww.qms.org.sa/qms/   10/02/2018  اتر،  االطالع. 

http://www.qms.org.sa/qms/qms/certificates-ar/iso-14001
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  (ISO 14001) البيئية اإلدارة نظام المطلب الثالث: متطلبات
   1(ISO 14001)  واصريريء  األ،ريريءوحسريري     يريري البيئ  اإلدارة  مانظريريهيف هريريذا املطلريري  كريري  املتطلبريريا  اخلاصريري     نقريريتم

 وه   وضح  كما ،ل  
  حريتد  والريذي البيئري   دارةاإل نظريام وصرييان  تطبيري  علريى وحترياف  تنشريئ أن  املؤسسري  علريى جيري :  عامووة متطلبووات1- 

 .املواصء  هذه   الةاه    البنت  يف  تطلبات 
   :2أهنا    وتتطكت  للمؤسس  لبيئ ا سياس  حتتد أن  ال ليا اإلدارة على جي  :البيئية السياسة  -2
  خلت  .ا  /  املنت/ للنشط  البيئي  املؤثةا  حج و  لطبي    ناسب  -
  التلول. و ن   املستمة التطو،ة حنو االلتءام تشم  -
  األخريةى الريي البيئي  التنظيما  و تطلبا  وا كو ي  الةمسي  اجلها  وتشة، ا   تطلبا      ابلتواف  االلتءام تشم   -

 .املؤسس  فيها  تشرت 
  البيئي . واألهتاف األغةاض و ةاج   لتحت،ت  اإلطار حتتد -
 ال ا لن. جلمي   توصيلها و،ت  و طبق   وثق  -
 وال ا  . للجمهور  تاح  -
  3و،ت     خالل ال ناصة التالي :  التخطيط -3
  البيئيري   املريؤثةا ( االجتاهريا  تدحتري  ا إجريةا تطبيري  علريى وحترياف  تنشريئ أن  املؤسسري  على جي   :البيئية االجتاهات -أ

   البيئريري   علريريى  الكبريري   التريريطث   ذا   األنشريريط   تلريري   حتت،ريريت   میكريري   حريريىت  البيئريري   علريريى  تريريؤثة  أن   ،توقريري    الريريي  واملنتجريريا   للنشريريط 
  حتت،ريت  عنريت  االعتبريار يف تؤخريذ  الكبري ة التريطث ا  هريذه تواج  الي البيئي  االجتاها  أن     تتطكت  أن  يهاعل جي   وكذل 

 .ابستمةار امل لو ا  هذه على حتت،ث ت م  أن  املؤسس  جي  على كما  للمؤسس  البيئي  واألهتاف غةاضاأل
  املتطلبريريريا   حتريريريتد  إجريريريةا ا   تطبيريريري   علريريريى  وحتريريرياف   تنشريريريئ  أن   املؤسسريريري   علريريريى  جيريريري   :األخووورى  القانونيوووة  املتطلبوووات  -ا

  أو  و نتجريريريريا   البيئيريريريري  ألنشريريريريط    جتاهريريريريااال   ريريريري    تتطريريريرياه   اإلجريريريريةا ا   هريريريريذه  وأن   االتصريريريريال هبريريريريا   وطة،قريريريري   األخريريريريةى  القانونيريريريري 
 املؤسس . هذه خت ا 

 
1-DNV GL main headquarters, ISO 14001:2015 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS – 

REQUIREMENTS Guidance Document, DNV GL AS, NO-1322 Høvik, Norway, Version 12.08.15, P 3-11, 

www.dnvgl.com, le: 10/02/2018.  
2 - Paolo Baracchini, Guide à la mise en place du management environnemental en entreprise selon ISO 14001,  

op.cit, P 28.    
 .200  ص0002   1  عمان  للنشة  وائ  دار   ISO9000/ISO14000  :والبيئة اجلودة إدارة أنظمة الوهاب  عبت حممت ال ءاوي  -3

http://www.dnvgl.com/
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  داخري   و سريتوى نشريا  لكري  املوثقري  البيئيري  األهريتاف وتضري   تنشريئ أن  املؤسسري  علريى جي   واألهداف: األغراض  -ج
  االجتاهريا   حتريتد وأن  األغريةاض و ةاج ري  إنشريا  عنريت  األخريةى / القانونيري  املتطلبريا  تضري   أن  عليهريا جيري     كمااملؤسس 

  تتوافريريري   أن   جيريريري و   امل نيريريري   ور ،ريريري  األطريريريةاف  ال مريريري   و تطلبريريريا   املاليريريري   واإل كانيريريريا   املتوق ريريري    والتكنولوجيريريريا   ة كبريريريال  يريريري البيئ
 .التلول أن   االلتءام     البيئي  السياس      واألهتاف األغةاض

  ،تضريم   أن  وجيري  وأغةاضريها أهريتافها لتحقيري  هريةت   وتنءريذ  تنشريئ أن  املؤسسري  علريى جي   :البيئية اإلدارة برانمج  -د
 :ا يت الربت  

 .املؤسس  داخ  نشا  و ستوى لك  ا تدة البيئي  واألهتاف األغةاض لتحقي  املؤسس  داخ  املسئوليا  حتت،ت  -
 .واألغةاض األهتاف هذه حتقي  وفرتة ووسائ  طة  حتت،ت  -
  اإلدارة  ت ريريت،  هريريةت    ،ريريت   أن    جيريري  اخلريريت ا   أو  املنتجريريا   أو  للنشريريط   ت ريريت،ال   أو  تطريريو،ةا   أي  إضريرياف   حالريري   يف  -

 .املستجتة الت ت،ال  هذه ليواك  البيئ 
  املؤسسريريري    يف  ال ريريريا لن  مجيريريري    قبريريري    ريريري   االتءا ريريري  البيئيريريري   اإلدارة  لنظريريريام  النريريرياجو  التنءيريريريذ   ،سريريريتتع :  والعمليوووات  التطبيوووق  -4

  .ككري  سسري ؤ امل الأعمري ضريم  تريتخ  أضريح  هري  املتخصصري   األقسريام على البيئي  املسؤوليا   اقتصار  ، ت  ه  وهذل 
 :1التالي  ابخلطوا  والتشغي  التنءيذ    ةحل  جا   وعلي 

وعلريى    البيئيري   اإلدارة  دور  لتسريهي   والسريلطا   املسئوليا   وتوصي   وتوثي   حتت،ت   ،ت   أن  جي  :واملسئوليات اهليكل -أ
   البشريرية،   املريريوارد   تشريريم  ارداملريريو   وهريريذه  البيئريري   إدارة  نظريريام  و ةاقبريري   لتطبيريري   األساسريريي   املريريوارد  أن سصريريب  املؤسسريري  أو املنظمريري 

  ابإلضرياف   – البيئري  نظريام إلدارة  ممريثال ت يرين أن   للمؤسس   ال ليا  اإلدارةوعلى    املالي   املواردو   التكنولوجيا  اخلاص    املهارا 
 :هبتف ا تدة والسلطا  املسئوليا  ل  تكون  أن  جي  والذي– األخةى  ها   إىل
 .ال املي   املواصء  هذه ملتطلبا  طبقاً  وتطبيق  إنشائ  ت  النظام هذا ن وا ئ البي إدارة نظام إنشا     التطكت  -
  البيئريريري   إدارة  نظريريريام  لتطريريريو،ة  قاعريريريتة  التقة،ريريرية  هريريريذا  و، تريريريرب  للمةاج ريريري   ال ليريريريا  اإلدارة  إىل  البيئريريري   نظريريريام  أدا   عريريري   تقريريريار،ة  تقريريريتي   -

 .للمؤسس 
  الريذ،  للشريخاص خاصري  وهصريء  ر،  التت  واحتياجا   تطلبا  حتت،ت  املؤسس  على جي   :والتوعية التدريف  -ا
  املؤسسري  تقريوم أن عليهريا أ،ضريا   جيري   وكريذل   املناسري  التريتر،  تلقرييه  جيري و  البيئري  علريى كبري ا أتثري ا عملهري  عري  ،نريت 

 :يتاب  ستوايو    خمتل  على ابملؤسس  ال ا لن مجي   شطهنا توعي     إجةا ا  وتطبي  إبنشا 
 .البيئي  اإلدارة نظام و تطلبا  وإجةا ا  سياس       التواف ( التطاه  أ ي  -

 
1 -Paolo Baracchini, Guide à la mise en place du management environnemental en entreprise selon ISO 14001, 

op.cit, P 30.    
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 .ا  الشخص  األدا  ع  حتس  النامج  البيئي  والءوائت  نشاطه   ع  الناجت  واملتوق   الكب ة البيئي  التطث ا  -
  كريريريريذاو   البيئيريريريري    اإلدارة  و تطلبريريريريا  نظريريريريام  واإلجريريريريةا ا   البيئيريريريري   السياسريريريري    ريريريري    التطريريريرياه   حتقيريريريري   يف  و سريريريريئولياو   أدوارهريريريري   -
 .اا االستجاه  و تطلبا  الطوارئ  اال  ت تاده سا
 .اخلاص  ال م  إبجةا ا  االلتءام عتم ع  املتوق   النتيج  -
   ري  عاليري  درجري  علريى ،كونريوا أن  جيري  البيئري  علريى اكبري   أتثري ا اريا ،كريون  أن  میكري  أعمرياال ،ريؤدون  الريذ،  األشريخاص  -

 .واخلربة والتتر،  الت لي 
  املسريتواي   مجيري   هرين التاخلي  االتصاال  توضو الي الالز   اإلجةا ا  تض   أن  املؤسس  على ،نبغ  :االتصال  -ج

  ه رين  أتخريذ   كمريا  .البيئري  هشريؤون  املهتمرين جانري   ري  لالتصرياال  واالسريتجاه  وتوثيري  اسريتالم  ري   املختلءري   والوظريائ 
 .للمؤسس   ةطاخل ي البيئ ابملؤثةا  ،ت ل  فيما وابألخب اخلارجي  االتصاال  وسائ  االعتبار

  أن   ومیكري  البيئيري  اإلدارة نظريام وائري  وصرييان  وتنءيريذ  إبنشريا  تقريوم أن  املؤسسري  علريى جيري :  البيئة إدارة نظام واثئق   -د
 :ا يت لتحقي  وذل  إليكرتوني  صورة أي يف أو ور  على  امل لو ا  هذه تكون 
 .هب   ه ضها صةال نا هذه وعالق  البيئي  اإلدارة لنظام األساسي  ال ناصة وص  -
 .الصل  ذا  الوائ   ةج ي  توضيو -
  ال امليري   للمواصريء  طبقريا املطلوه  الوائ  مجي   ملةاقب  إجةا ا  وتطب  تنشئ أن  املؤسس  على جي   :الواثئق  مراقبة  -ه

 :   هغةض التطكت  وذل 
 .إليها الوصول میك  الوائ  هذه أن  -
  تضريريريم   الريريريي  السريريريلط  املناسريريريب    ريريري     تمريريريتة  وأهنريريريا  الشريريريةك   أنشريريريط   يريريري  مج  طريريريىغت  هنريريرياوأ  دوراي    ةاج تهريريريا  ،ريريريت   الوائريريري   أن   -

 .املواصء  ملتطلبا  كءا،تها
 الي ااا   ال مليا  حيث استختا ها أ اك  مجي   يف  توافةة تكون  الوائ  على تت  الي التحت،ثا  أو الت ت،ال  -
 .البيئ  إدارة نظام وفاعلي  كءا ة على ؤثةت
 .عمت   غ  ع  اخلاطئ  االستختام ملن    نها التخلب ،ت  وان  ال م  أ اك     فورا سحبها ،ت  غاةلامل ئ الوا أن  -
 .التارخيي  للم لو ا  أو قانوني  ألغةاض هبا  االحتءاظ ،ت  الي الوائ  متييء ،ت  -
 البيئي   ابالجتاها   قعال  اا الي واألنشط  ال مليا   تل   هتحت،ت  تقوم  أن  املؤسس   على  جي   :العمليات  مراقبة -و

  هريذه لتنءيريذ  خططريا تضري   أن  يهرياعل جيري وكريذل     للمؤسسري  البيئيري  واألهريتاف واألغريةاض السياسري    ري   ذلري  وتوافري 
 :ا يت خالل    وذل   حمتدة  ظةوف حت  تنءذ هنا أ    تتطكت  لك  وصيانتها ال مليا 
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  السياسريري   عريري   احنريريةاف  حريريتول  اهبريرياغي  عريري    تنريري،  قريريت   والريريي  واألنشريريط   ال مليريريا   كافريري   تغطريريى  إجريريةا ا   وتطبيريري   إنشريريا   -
 .البيئي  واألهتاف واألغةاض

 .اإلجةا ا  هذه يف ال مليا    ا،  حتت،ت  -
 .املؤسس   أنشط  / اخلت   / للمنت  البيئي  ابالجتاها  املت لق  اإلجةا ا  وصيان  وحء  إنشا  -
  لت ة،ري  وذلري  عليهريا  وحترياف  إجريةا ا  شريطنت أن  املؤسسري  علريى جيري   الطوووارئ: لوواالت واالسووتدابة االستعداد  -ز

  الطريوارئ  رياال  الء ليري  االسريتجاه  كيءيري   ري   البيئري   علريى سريلبي  أار اريا  ،كون  أن  میك  الي ا تمل  الطارئ  ا اال 
  اج ري أة  ضريةوراي ذلري  كريان   ريا وحيريث دوراي املؤسسري  تقريوم كمريا .اريا املةافقري   البيئيري  ا ار سءيري   أو و نري    وا ريوادل
 .1حتوثها ه ت  وخاص  اا واالستجاه  للطوارئ  االست تاد إجةا ا  واختبار وت ت، 

 :2ه  رئيسي  عناصة أره   املتطل  هذا ،تضم :  التصحيحية واألفعال االختبار  -5
  وتتطلريريريري   للمؤسسريريريري    البيئريريريري   األدا   تقيريريريريي   عمليريريريري   يف  األساسريريريريي   املءريريريرياتيو   ريريريري   ال نصريريريرية  هريريريريذا  ، ريريريريت   والقيووووا :  الر وووود  -أ

 :التور،  وه  الءحب ل ملي  ثق و    ا إجةا
  وال مليريا  للنشريط   نتظمري  هصريء  والقيرياي للةصريت   وثقري  إجريةا ا  تطبيري  على وا ءاظ إنشا  املؤسس  على جي   -
 .البيئ  على كب  أتث  اا ،كون  أن  میك  الي
 .املؤسس  هتافأو  ةاضأغ تطاه  القياسا  هذه أن     والتطكت  والقياي الةصت  عمليا  تسجي  ،ت  أن  جي  -
 .ابملؤسس   ذل  على تنب الي لاجةا ا  طبقا امل ا،ةة عملي  وتسجي  والقياي الةصت  وسائ     ا،ةة  جي  -
  التشريريريرية، ا    ريريري     طاهقتريريريري    ريريري   للتطكريريريت   للنظريريريريام  الريريريتوري  للتقيريريريريي    وثقريريري   إجريريريةا ا   وتنءيريريريريذ   إنشريريريا   املؤسسريريريري   علريريريى  جيريريري   -

 .البيئي  والقوانن
  خاصري   إجريةا ا  وتنءريذ  تنشريئ أن  املؤسسري  علريى جيري   :والوقائيووة التصووحيحية عووالواألف املطابقووة عوودم حوواالت  -ا

  ف ري   أيو   البيئيري  التريطث ا   ري  تقلري  الريي الوقائيري  أو  التصريحيحي   األف ريال  واسرياذ املطاهقري  عريتم حرياال   ري   ابلت ا ري 
  أن  جيري   املتوق ري    أو يري الء ل سريوا  املطاهقري  عريتم حرياال  حريتول أسباب  تقلي  أو ملن   اساذه ،ت  وقائ  أو تصحيح 

  تطريةأ الريي  الت ريت،ال  عليري  ترينب  ريا تطبيري  يهريا أ،ضرياعل جيري   و ا ريادل البيئري   التريطث  (قيمري   حجري   ري    تناسريبا ،كريون 
  ل مليري  الالز ري   التسريجيال  أبعمريال القيريام وكريذا الوقائيري  أو التصريحيحي   األف ريال  عري  والناجتري  املوثقري  اإلجريةا ا  علريى

 . التغي أو الت ت، 
   ريريريأن تقوم ه املؤسس  على جي   :التسديالت -ج

 
 .139   ةج  ساه   صISO 14000وتطبيقات   ومتطلبات نظم :البيئة إدارة النقار  هللا عبت ال ءاوي      -1
  .211-207 ةج  ساه   ص   ISO9000/ISO14000  :والبيئة اجلودة إدارة أنظمة اب الوه عبت متحم  ال ءاوي  -2
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  التسريجيال  هريذه تشريم  أن  علريى البيئري  هنظريام  اخلاصري  التسريجيال  وحءري  وصرييان  لتحت،ريت  إجريةا ا  وتنءيريذ  إنشا   -
 .واقةا  هسهول  تتميءهذه التسجيال    أن  جي    كذل والتحقيقا  املةاج ا  ونتائ  التتر،  تسجيال 

  التسريجيال  هبريذه  االحتءرياظ  ريتة حتت،ريت  ،ريت  كمريا  الءقريت  أو التل     عليها حتاف  هطة،ق  بيئ ال تسجيال  حء   -
 .ال املي  املواصءا  ملتطلبا   طاهقت  وتوضو ابملؤسس  البيئ  للنظام  ناسب  تكون  أن  جي  البيئ  تسجيال وكذل   

  و،ريت  البيئيري   اإلدارة لنظريام التور،ري    ةاجللم  وإجةا ا هةت   إنشا  املؤسس  على جي :  البيئة إدارة نظام مرا عة  -د
  البيئري  إدارة لنظريام املخططري  للرتتيبريا   طاهقري   :حیقري  البيئري  دارةاإل  نظريام كان  إذا  ا حتت،ت   هغةض املةاج ا  هذه تنءيذ 

  .اج ريا ة امل ئ نتريا ع  امل لو ا  ال ليا لادارة ،قتم  و صيانت  و،ت  هءاعلي   طب    ال املي   املواصءا    تطلبا  وشا ال
  املةاج ريا   هريةت   ،كريون  ثيريث   السرياهق  املةاج ريا  ونتريائ  األنشريط  أ يري  علريى  بنيريا املةاج   هةت   ،كون  أن  يج ف

  تنءيريذ  و تطلبريا   املسريئوليا  وكذل  التنءيذ  يف املستخت   والطة،ق  وامل تال  اجملال املةاج   إجةا ا  وحتتد  تكا ال
 .املةاج   ائ هنت ةتقار، إعتاد و،ت  املةاج   

  خمططري    فريرتا  علريى البيئيري  اإلدارة لنظريام شريا ل  وهصريورة ابملةاج ري  للمؤسسري  ال ليريا اإلدارة تقوم:  اإلدارة مرا عات -6
  االعتبريار ه رين  واألخريذ  السرياهق   والتقيريي  ةاج  وامل الءحب  ةحل  نتائ  على هناً ا وذل  والء الي    االستمةار،  لضمان 
  واألهريتاف السياسريا   إزا  البيئيري  اإلدارة نظريام ألدا  املتواصري  التقيريي  خريالل  ري  تتريوفة الريذي  سريتمةامل  التحسرين فريةص

  البيئري  سياسري  تغيري  إىل ا اجري   ريتى البيئري  إدارة نظريام علريى ال ليريا اإلدارة  ةاج ري  تغطى أن  جي كما    .البيئي   والغااي 
  وتغريريري   البيئريريري    ةاج ريريريا   نتريريريائ   تةاجريريري    كمريريريا  ام النظريريري  ملتطلبريريريا   األخريريريةى  وال ناصريريرية  األغريريريةاض   ةاج ريريري   وكريريريذل   للمؤسسريريري 
 .للنظام املستمة ابلتطو،ة االلتءام  تى وكذل  البيئي   واملتطلبا   الظةوف

وعمليــة  14001األيــزو  البيئيــة اإلدارة نظــام عليــه المرتكــز العمليــة نمــوذج الرابــع: المطلــب

 التحسي  المستمر

نءريذ( وامل ريةوف    –حتقري     –اف      –   خط على  ءهوم   14001 ءواأل،،ستنت األساي يف نظام اإلدارة البيئي   
 األ،ريريريءووهريريريو ،وضريريريو التخطريريريي  لريريرينظ  اإلدارة البيئيريريري     (PDCA)  ريريريريريريواملختصريريرية ه  (Cycle Plan-Do-Check-Act)  ريريريريريدوليريريريا ه

يري   البيئنظريام اإلدارة    ألن   اسريتمةاريم و ةاج تري  وهريذا النمريوذ   و     تنءيذه   إجةا  عمليري  التحقري   ري  النظريا  14001
تطبيقري  علريى نظريام اإلدارة  ومیكري      اج   النظريام والتطكريت  ري  ف اليتري  ة   واستمةاراملنشطة    يفالتحسن املستمة   تمت على، 

  2ومیك  وصءها إبجياز على النحو التاي  .1ولك   نها    عناصةها الءةد،   البيئي 

 
   02  ال ريريتد  7  جملريري  الواحريريا  للبحريريول والتراسريريا   جا  ريري  غةدا،ريري   اجمللريريت  اجلمائريووة املؤسسووات تسيري يف  14000األيمو البيئية اإلدارة نظام مكانةوليريريت    شتو   -1

 .03  ص2014
2- Alain Jounot, RSE et développement durable, Afnor édition, France, 2010, P 49.  
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  يريريري  النتريريائ  وفقريريريا للسياسريريري  البيئيريريري لتحق  الز ريريري وهريريريو عبريريريارة عريريري  وضريري  األهريريريتاف وال مليريريريا  البيئيريري  ال  :(Plan)  التخطووويط
  .ؤسسللم

 تنءيذ وتطبي  ال مليا  املخطط  يف اخلطوة الساهق .  :(Do) افعل
األهريتاف     أريا يف ذلري  التءا اوريا القانونيري رصت وقيرياي ال مليريا  الريي تسريتهتف السياسري  البيئيري     :(Check) التحقيق 

 .نتائ ع  الالبيئي  و  ا،  التشغي   وكتاه  تقار،ة  
 .للتحسن املستمة إجةا ا اساذ   :(Act) نفي
   (PDCA)يف  ريريريوذ    14001و األ،ريريء الشريريك  التريريرياي ،وضريريو كيءيريريري  إد ريريا  اإلطريريريار الريريوارد يف املواصريريريء  القياسريريي  التوليريريري   و 

 .البيئ   إدارةمیك  أن تساعت املستخت ن اجلتد وا الين لءه  أ ي   نه  نظام  والي
 وعملية التحسب املستمر   14001اإلدارة البيئية األيمو  نظام  وذج  : من(3-2)  شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   جا  ري 14001للبيئة األيومو العاملية املوا فة اببل حسف  امعة يف البيئية اجلودة دليلاألعةج  و خةون   هاش  نبي  املصدر:
 .07  ص2010ابه   

الهريت أن    14001األ،ريءونظريام اإلدارة البيئيري     ةار، واسريتم،تضو لنا    الشك  أعرياله أن الضريا   الوحيريت لء اليري   
 ،كون ضم  عملي  التحسن املستمة    خالل املةاج   واإلجةا ا  التصحيحي  و ةاج   اإلدارة.

 
 

 سياس  نظام اإلدارة البيئي  
 (ISO14001 ) 

 

 نظام اإلدارة البيئي ل  التخطي 
 (ISO14001 ) 

 

 نظام اإلدارة البيئي   تطبي 
 (ISO14001 ) 

 

 نظام اإلدارة البيئي  وتصحيو    التحق 
 (ISO14001 ) 

 

  البيئ  نظام ةاج   اإلدارة لل
 (ISO14001 ) 

 

 التحسن املستمة لنظام اإلدارة البيئي  
 (ISO14001)     وف   نهجي (PDCA) 
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 (ISO 45001)و  (OHSAS 18001)  نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية: الثالث المبحث

  أي  يف الءاو،ري  حجرية هري  ال ا لري  فريالقوى  ؤسسري   أ،ري  عليهريا متقريو  الريي الةئيسريي  التعا ري  البشةي ال نصة ، ترب
  ت تريرب  الغريةض اريذا  الضريةورة عنريت  صرييانتها و،تريوىل هتشريغيلها ،قريوم  ري  هريتون  وامل ريتا  لريالال  قيمري  وال   إنتاجيري   عمليري 
  تكريون   أن  قبري  تاجيري اإلن ورياعمليا سري  علريى حمافظري  األ رية حقيقري  يف هري  وصرييانتها ورعا،تهريا اري  الصريحي  ا الري    ةاقبري 
   واصريءا   الةائريتة املؤسسريا    ظري  تبنري  اريذا  .والتوليري  الوطنيري  التشرية، ا   عليهريا ترينب قانونيري  التءا ريا  أل،ري   تنءيريذا
  املواصريءا   هريذه  هرين و ري    البشرية،   واردهريا علريى للمحافظري   التوليري  ا املنظمري عري  الصريادرة االجتمرياع  اجلانري   إلدارة
وهريذا  ريا    .(ISO 45001)ة  واملواصريء  اجلت،ريت  (OHSAS 18001)املهنيري   ال    والسري   واصريء  نظريام إدارة الصريح  ذ  

املهنيري     ا ريت،ث    السريال  الصريح  و   ءهريوم إدارةهذا املبحث الذي سنقوم في  هتوضرييو وتبيريان  سنتطة  ل     خالل  
  (ISO 45001)  هنيري ونظريام إدارة السريال   والصريح  امل (OHSAS 18001)املهنيري    السريال  الصريح  و  عري  نظريام إدارة

عمليري   نمريوذ     األنظم  املكلء  أهم  الصح  والسال   املهنيري   ري  خريالل تنرياول كري   ري   تطلبرياو  وعالقريته  هابعتباره
 .التحسن املستمة

 المهنية الصحة والسالمة مفاهيم إدارة :األول المطلب

  املوجريودا  أهري  و ري  تيج  إسريرتا  ريال رأي ابعتبارهريا البشرية،  القريوى  ري   للمؤسسا  ا ت،ث الت ا   ظ  يف
   ؤسسريا   تسري ى الريي األهريتاف أهةز    ، ترب اا والصح  املهي األ    تطلبا  وتوف  عليها ا ءاظ فملن  اإلنتاجي  
 .البشة،   واردها أدا  على  باشة هشك  ،ؤثة ذل  ألن  وخاص  حتقيقها  إىل اليوم األعمال

 ةهنيالم ةالفرع األول: تعريف إدارة الصحة والسالم

   ري  ال ا لري  البشرية،  القريوى علريى للحءرياظ اكبري   اهتما ريا االقتصرياد،  املؤسسري  يف البشرية،  املوارد إدارة أول  لقت 
  وعليري   1املهنيري  الصريح  أو املهنيري  ابلسريال    نهريا ،ت لري   ريا سريوا  ال مري   وإصريااب  حريوادل عري  النامجري  السريلبي   ا ار
     ك  ت ة،  ىلإ  نتطة  املهني   لسال وا الصح  إدارة ت ة،  إىل  التطة   قب 
  هريذه   قت ري  ويف ال مري  حريوادل اري  تسريبب  الريذي الضريةر  ري  اإلنتريا  عناصرية مجيري   محا،ري   هري و   السالمة املهنية:: 1-1

  تكءري   والرييواالجتماعيري    والنءسريي  املاد،ري  الظريةوف مجيري   يئري و إىل ،ة ري  الريذي الءريةع  أو ه   2البشةي ال نصة  ال ناصة
 لل م    اإلنساني   أفض  الظةوف ع  ابلكش  ت و املهني  فالسال   عمل   ع  ال ا   هةضا االهتمام       إنتا  أكرب
 .3الصناعي  حال علميا املشكال  وح 

 
 .  225ص   2009 2عمان    املس ة  دار  البشرية املوارد إدارة اخلةش   كاس  ايسن محود  كاظ  خيضة  -1
 .  570ص   2005عمان  للنشة  وائ  دار  املعا رة البشرية املوارد إدارة عقيل   وصء  عمة  -2
   88 .ص   1984اإلسكنتر،   ا ت،ث  اجلا    املكت   الصناعي واألم  الصناعة حوادث ر ضان  السيت  -3
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    اإلنسريان أثنريا  عملري  ذي ،هت  اب افظ  على سريال   وصريحعلى ذل  ال ل  الء  للهذا ا،تل  :املهنية الصحة:  1-2
  واإلصريريااب   أو األ ريريةاض املهنيريري    ل   وا  نريري  الريريي سلريريو  ريري  أي  سريريببا  للحريريوادناسريريبئريري  املو،ريريت  عريري  طة،ريري  تريريوف  البي

   جريةا ا  املوضريوع  يف إطريار تشرية،    أبهنا جمموع     القواعت  واإلوهنا  على ذل  میك  ت ة،   ءهوم الصح  املهني
  والنءسريريي   اجلسريريت،   األ ريريةاض   ريري   البشريرية،   وارداملريري  محا،ريري هريري       أو1محا،ريري  اإلنسريريان واملمتلكريريا  املةتبطريري  أهنريري    ينريري   هبريريتف
  ابل مريريري   خريريرياص  ابجتريريرياه  تنظريريرية  املهنيريريري   الصريريريح   أن   إىل  نشريريري   أن   نسريريريتطي  وعليريريري     .2ال مريريري    كريريريان   يف  اهبريريري  اإلصريريرياه   ا تمريريري 
  ال مريريري   أسريريريتوى  االرتقريريريا   لغا،ريريري    ءهو هريريريا  يف  اوليريريري   أكثريريرية  أهنريريريا  أي  خالاريريريا    ريريري   ال مريريري   ،ريريريت   الريريريي  البيئريريري   وطبي ريريري   واإلنتريريريا 
 .3وا وادل  املخاطة      ن  هيئ  خالل    الوال م

  الكءيلري   والتريتاه  اإلجريةا ا  جممريوع"  هنرياأب املهنيري  والسريال   الصريح  ت ة،ري  میكري :  الصووحة والسووالمة املهنيووة  :1-3
  محا،ري   هبريتف  األنشريط       عتد  ممارس "  أبهنا  املوسوي  عةفها  ولقت .  4"الصناعي  املنشت  يف  واملمتلكا  األروا  ثما، 

  الظريريةوف  إبجيريرياد  وذلريري   ال مريري   خريريالل  للحريريوادل  الت ريريةض   ريري   املنظمريري   يف  البشريريةي  ال نصريرية   قريريت تها  ويف  اإلنتريريا   ناصريريةع
  جمموعريري "  أبهنريريا  عةفهريا  فقريريت    عقيلري   وصريريء   عمرية  أ ريريا  .5"  عاليري   إبنتاجيريري   أعمرياا   ألدا   لل ريريا لن  والنءسريي   املاد،ريري   املالئمري 

  الريي  املهري   أخطريار      أعماا   وطبي    نوعياو   اختالف  على  البشة،   واردامل  محا،   أوجبها ،ت  الي والقواعت  املبادئ   
  میكري    ناسري   ومحا،ري   أ ري   هريةت    و تاه ري   وتنءيريذ   وضري    خريالل   ري   وذلري   النءسي   أو الءسيولوجي  املاد،  سوا  ،ءاولوهنا
  أتد،ريريريته   أثنريريريا   احريريريتوثه   نريريري    أو  ال مريريري    كريريريان   يف  ال ريريريا لون   اريريريا  ،ت ريريريةض  الريريريي  واإلصريريريااب   ا ريريريوادل  عريريريتد  تقليريريري   هواسريريريطت 
  اريريا  ،ت ريريةض  الريريي  اإلصريريااب   أو  املخريرياطة  مل ةفريري   وحتليلريري   عمريري   كريري   دراسريري   طة،ريري   عريري   ا ما،ريري   هريريةت    وضريري    و،ريريت   ألعمريرياا  

 .6"محا،ت      متك  الي الوسائ  وتوف , الءةد
نتريا  الةئيسريي   ة اإلعناصري  كما میك  ت ة،  الصح  والسال   املهني  أءهو ها ا ت،ث والشريا   أبهنريا ت ريي ا افظري  علريى

إلنتريا  وأخري ا البيئري  ا يطري   ري     اإلنسان داخ  املؤسس  وخارجها  املواد اخلام واملريواد املنتجري   امل ريتا  وأدوا  ا7وه 
   ريريري   جمموعريريري   اسريريرياذ  ضريريريةورة  :8وهريريري   لل مريريري   الةئيسريريري   ا ريريريور  ت تريريريرب ريريريا  وهريريريوا  وتريريريةاب  ابإلضريريرياف  إىل ال ناصريريرية التاليريريري  الريريريي  

 
 .  28/11/2017  اتر،  االطالع   http://mawdoo3.com  2017 وضوع كوم   نص      قال  نشور على  مفهوم الصحة املهنيةغت،ة خالت     -1
 .185ص   2004األردن  والتوز،   للنشة ا ا ت دار  البشرية واردامل إدارة  صاح فاح حممت  -2
     جا    قاصتي  ةاب  ورقل ال لوم اإلنساني  واالجتماعي الباحث يف    جمل   املؤسسة داخل العامل لدى املهنية والسالمة للصحة النفسية األبعادعاشور    علوط   -3

 .    234  ص2015  سبتمرب 20ال تد
   29 .ص   1999الةايض    األوىل الطب     األ ني  لل لوم ال ةهي  ت،  أكادمیي    الصناعي األم    شا  أهو عباي  -4
   266 .ص   2004عمان  والتوز،   للطب  جمتالوي دار األوىل  الطب    عليها العوملة وأت ري البشرية املوارد إدارة املوسوي  سنان  -5
 .  495ص   1988الكت  واملطبوعا   حل   سوراي        ت،ة، فرادإدارة األعمة وصء  عقيل      -6
 .  311  ص2005  دار اليازوري ال لمي  للنشة والتوز،   عمان  األردن  الطب   األوىل   الصحة والسالمة العامةعبت اجمليت الشاعة و خةون     -7
   .234  ص   ةج  ساه عاشور علوط   -8
  

http://mawdoo3.com/
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  فئاوريا اخريتالف  علريى  اإلجريةا ا  تطبيري  ضريةورة   املخرياطة  ري  خاليري    نري  هيئري  إلجيرياد الوقائي    اطا الحتيوا اإلجةا ا 
  حنريريريو   وجهريريري   لتكريريريون   اإلجريريريةا ا   لتلريريري   الوقا،ريريري   هطريريرياه    التمسريريري   ضريريريةورة  وأخريريري ا  والتقنيريريري   الرتهو،ريريري   واالجتماعيريريري    الصريريريحي 
 .ا وادل حتول  ه ت  ولي  قب  بي تطال ون ،ك أي واملخاطة  للحوادل  املسببا  حتول    والوقا،  ا ما، 

  والرينظ   اإلجريةا ا   ري  جمموعري  إال هري   ريا املهنيري  السريال  و  الصريح   أبن  الت ة،ءريا  هريذه كري   ري  خنرية  أن  میكنناعلي   و 
وكمالحظري     .الظريةوف كري   يف اإلنتاجيري   ري  ممكري  قريتر أكريرب اسريتمةار  ري   وسريال تها واملنشريت  األروا  ثما،ري   اخلاصري 

  كري  لي ريي  الصناع   األ    صطلو أو  الصناعي  السال    صطلو ،ستختم قت ذا السيا  أن   يف ه  أ،ضا  میك  إضافتها
  يف وحسري  الصريناع  علريى  تقتصرية املخرياطة أبن  ،وحيريان   املصريطلحن هريذ،   أن   حرين  يف  املهنيري  السريال  الصريح  و   نهمريا
  أو  زراعيريريريا  عمريريريال  كريريريان   ا سريريريو     هريريري  خاصريريري   خمريريرياطة   ريريري   خيلريريريو  التكنولريريريوج   التطريريريور  ظريريري   يف  عمريريري   هنريريريا   لريريريي   الريريريذي  الوقريريري 
  قاسريريريريي   ظريريريريةوف   ريريريري   الصريريريريناع   رافريريريري    ريريريريا  األول   1سريريريريببن  إىل  املصريريريريطلحن  هريريريريذ،   اسريريريريتختام  جريريريريذور  تةجريريريري    ورأريريريريا   خريريريريت يا

   تطلبريريريريا   أن   يف  ،تمثريريريري   وا خريريريرية  ابل ريريريريا لن   اخلاصريريريري   واأل نيريريريري   واالجتماعيريريريري   الصريريريريحي   األوضريريريرياع  جممريريريري   علريريريريى  ان كسريريريري 
  .القطاعا ابق  يف  نها صناع ال يف وهةوزا  وضوحا أكثة واأل   السال  

  املؤسسري   ري  ،تطلري  واملهريي الصريح  هشريقيها السريال  إدارة    ءهريوم إن :  املهنية الصحة والسالمةتعري  إدارة    :1-4
  علريى ا ءرياظمحا،ري  و   إىل تفوري والريي تشرية،    إطريار يف املتواجريتة األنظمري   وجمموعري  والتريتاه  اإلجريةا ا  مجيري   اسرياذ

  هريذه إىل املؤد،ري  والشخصريي  التقنيري  ال وا ري    اجلري  خريالل  ري  شريةوط    أو ابل مري   املةتبط  ةملخاط ا خمتل     ال ا لن
  املهنيري  الصريح  والسريال  إلدارة   ينظريةوعليري  ف  .2الالز ري  والوقائيري   الصريحي  الشريةو  هتريوف   ال مري  هيئري  وحتسرين املخرياطة 

  قريريريتر   نهريريريا  اإلقريريريالل  أو  ا ريريريوادل  وقريريريوع  عريريريتم  م ضريريري،  لريريريذيوا  ال مريريري    هيئريريري   يف  ا  ريريري   األدا    حتقريريرياإلدارة الريريريي    اهنريريريأ  علريريريى
  املهنيريريري   ابلصريريريح   الضريريريارة  املريريريؤثةا    ريريري   خاليريريري   عمريريري   هيئريريري   أت ريريرين  جيريريري   كمريريرياو    ال مريريري   أثنريريريا   األدىن  املسريريريتوى  وإىل  اإل كريريريان 
 .3وغ ها...والةطوه  ا ةارة الضوضا   ااوا    لوا   ث  لل ا لن

  التسريي  وواجبريا   سريؤوليا  عاتقهريا علريى تقري   الرييا أبهنريا اإلدارة  ،ضريأ  نيري امله الصح  والسال  إدارة  كما میك  ت ة،   
  والت ليمريا  القواعريت  ووضري   املؤسسري   يف املهنيري   والصريح  لسريال  اب  ،ت لري   ريا لكري  واملتاه   والتنءيذ  والتخطي  والتوجي 
  وتثقيءيريري   تتر،بيريري   هريريةا    ووضريري    يئريري  والب  واملمتلكريريا   ال ريريا لن  سريريال    لضريريمان   الالز ريري   والتريريتاه   اإلجريريةا ا   واسريرياذ  الءنيريري 

 
   328 .  ص2000عمان    والتوز،   للنشة صءا دار األوىل  الطب    البشرية ارداملو  إدارة شيخ   أهو أمحت تدر  -1
 .118ص   2007عمان  والتوز،   للنشة امل ةف  كنوز دار   1   البشرية املوارد إدارة عبوي   ن   ز،ت  -2
 .18ص  200 6    صتره اهت،  للطباع   تي شةك   العمل وبيئة املهنية والصحة السالمة طاحون  زكةاي  -3
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  والصريح  السريال   وضري   أسريتوى واالرتقريا  ال ريا لن   أدا  أسريتوى االرتقريا   خالل     میك  الذي الالزم الوع  لتحقي 
 .1الجملا هذا يف اجلودة   ا،ة إىل للوصول املهني 

 :ن على أ املهني  والسال   الصح  إدارة  ءهوم تلخيب نامیكن املنطل  هذا    
  اإلنتريا  عناصرية هقيري  محا،ري  إىل ذلري  تت ريتى  همتري  أن  إال األوىل  ابلترجري  البشريةي ال نصرية محا،ري   إىل  ،هريتف جمريال  -
 األضةاره خمتل    
  واملاد،ري    اإلنسرياني   صريادرها  ري  املهنيري  واأل ريةاض ال مري    ريوادل ا قيقيري  األسريباب عري  البحريث علريى ، مري  جمال  -

 اهكةارهت و ن     اجلتها على وال م 
  األفةاد  خلت   ال الق  هذه هتنسي  و،هت  ال م   وهيئ  واملادة اإلنسان   التالي  املكوت  هن ابل الق  ، د جت،ت  فةع  -

 .كك  تم  جملوا واملؤسس  ال ا لن
 المهنية إدارة الصحة والسالمة الفرع الثاني: أهداف

  ووسريريريائ     ريريريتا   ال ا لريريري     القريريريوى  تريريريا ناإل  صريريريةعنا  محا،ريريري   يف  املهنيريريري   السريريريال    إدارة الصريريريح   أهريريريتاف  تريريريتلخب
  عري  وذلري  ال مري  وإصريااب  ا ريوادل وقريوع جريةا   ري  اهبري،لحري    قريت  الريذي والتلري  الضريةر  ري  اإلنتريا    ريواد اإلنتريا (

  تفهبري  الضريةور،   والصريحي   الءنيري ( اانتسريي  ا لريول واسرياذ الوقائيري  واالحتياطريا  اإلجريةا ا     جمموع  طة،  تطبي 
 :2وتف إىل املهني  السال   إدارة الصح  لذا املهني   واأل ةاض املخاطة    خالي    ن  عم  هيئ  أت ن
  صريريريااب واإل  للحريريريوادل  ت ةضريريريه   أنريريري    وذلريريري   ال مريريري   هيئريريري   خمريريرياطة  عريريري   النامجريريري   اإلصريريريااب    ريريري   البشريريريةي  ال نصريريرية  محا،ريريري أ.  

 .املهني  واأل ةاض
  التل  والضياع نتيج     و  تا  أجهءة    حتتو،  و ا  املنشت يف املتمث  املادي ال نصة  قو ا  على ا ءاظ .ب

 .للحوادل
  املخريريرياطة   ريريري   الوقا،ريريري   حتقريريري     نريريري   هيئريريري   تريريريوف   تكءريريري   الريريريي  املهنيريريري   والصريريريح   السريريريال    اشريريريرتاطا   كافريريري   وتنءيريريريذ   تريريريوف .   

 .واملادي البشةي لل نصة، 
  قيريريريريا ه   أثنريريريريا   ال ريريريريا لن  وبلريريريريق  يف  والطمطنينريريريري   ا  ريريريريان   تثبيريريريري   علمريريريري   كمريريريرينه   املهنيريريريري   والصريريريريح   السريريريريال    تسريريريريتهتف.  ل

  أدوا  و ريواد و ال   ري   ال مري  ضريةوراي  ثكري  ،ت ا،شريون  وهري   هب،نتريا الريذي والءريءع القل  نواب     وا ت  أبعماا  
 .فادح   و خة ألخطار هن وق   وحيا ت ةض  ط ون  غ  ظةوف وحت  ه هتد، الذي اخلطة ثناايها هن ،كم 

 
اإل ريريريائ  لل ريريري  املتحريريريتة  وزارة    اجملتم يريريري  الريريريربت     قريريريال  نشريريريور علريريريى هواهريريري  كنانريريري  أونال،ريريري   شريريريبكا  امل ةفريريري   إدارة أنظموووة األمووو  والسوووالمة املهنيوووةعريريريتتن سريريريلطان     -  1

 .27/11/2017  اتر،  االطالع   /:kenanaonline.com/users/DrAdnanSultan/posts/95109/httpاالتصاال  وتكنولوجيا امل لو ا    
 .  99  ص2012   36للتراسا  البيئي   ال تد   أسيو    جمل الصغرية املشروعات يف املهنية والصحة السالمة نظمحممت    القاس  أهو ط   حممت حممت عل  اه   -2
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  و صار،  عريال   ت و،ضا     ال م  حوادل وقوع نتيج  تتف   الي األ وال  هتوف وذل  اإلنتا  كلء  سءي  . 
  هوقري  النءقريا  املت لقري  وسءريي  والريت ار للتلري  تت ريةض الريي املنشريت  أو واألجهريءة امل ريتا  واسريتبتال وإصريال  ونقري 
  و ريا حملري  حیري   ري تر،   وتري ال ا ري  اسريتبتال وتكريالي  املهنيري  واأل ريةاض ال مري  إصريااب  حريتول نتيجري  الضريائ   ال مري 
 .التسلي  و واعيت  ال م  إ از يف أتخ     ذل  ع  ،رتت 
  السريال   والريي هقواعريت  االلتريءام وأ يري  ال مري  ألدا  ا  نري  والطرية  ابألسريالي  ،ت لري  فيمريا ال ا لن لتى الوع  خل  . 
  وابلتريريريرياي زايدة  أبنءسريريريريه     ثقريريريريته  وزايدة  ال ريريريريا لن    نريريريريواي   رفريريريري    وكريريريريذل   املهنيريريريري   والصريريريريح   السريريريريال    تريريريريتعي   اهنشريريريريط   ريريريري 

 .أدائه  وحتسن إنتاجيته 
 المهنية السالمةإدارة الصحة و أبعادالفرع الثالث: 

  ،وجريري   ممريريا  أهريريتافها   حتقيريري   يف  ف اليتهريريا  وهريرين  املهنيريري   السريريال    جمريريال  يف   ؤسسريريامل  جهريريود  هريرين   باشريريةة  عالقريري   مثريري 
   سريؤوليا   أهري    ري  املهنيري  واأل ريةاض اإلصريااب    ري  ال ريا لن محا،ري    سريطل  تصريبو ثيريث إدار،ري   سياسري  وضري    عليهريا

  إنري إذ     واجتماعيري  اقتصرياد،   وضةورة أساسي  إدار،   سؤولي  اهنأ ه  وحس   أدهي  ليس  املسؤولي  هذه وإن  املنظم  
  ارداملريو   امل نيري  إبدارة الوحريتة التنظيميري  اعتمرياد خريالل  ري  األقري  علريى  نهريا ا ريت  أو وحوادثري  ال مري  إصااب  تاليف میك 

  لبعوودلوعليري  فبالنسريب     .1وهيئيري  تنظيميري   أ نيري   خت يري   صريحي   هنتسريي   خمتلءري    أه رياد ذا  إدار،ري  سياسري  البشرية، 
  إضريا ة  ري   املناسريب (  الءيء،قيري   املاد،ري  الظريةوف وتريوف  للمبرياين  املالئري  التصريمي  إجيرياد ضريةورة فيطريال للسياسري اهلندسووي  

  ا ال   تريريريريوف   كريريريريذل   املسريريريريتقبلي    التوسريريريري ا   أبغريريريريةاض  تءريريريري   الريريريريي  الالز ريريريري    سريريريرياحاامل  وسصريريريرييب  اخل ...وحريريريريةارة  و،ريريريري وو 
  ال لميري   املواصريءا  وفري    نءريذة  الكهةابئيري  التمت،ريتا  أن   ري  والتطكريت  الواقيري   اب ريواجء وتءو،ريتها املناسريب  ابملواصريءا 
   ريريريري   للتطكريريريت     يريريريرينللت  للمةشريريريحن  الشريريريا ل   الطبيريريريري   الءحوصريريريا   إجريريريةا   ضريريريريةورة  فيءريريريةض  الصووووحي  الب ريريريريت   وأ ريريريا  .القياسريريريي 
  لطبي ريريري   تكريريريون   عنريريريت ا  خباصريريري   لل ا ريريري    التور،ريريري   الءحوصريريريا   إجريريريةا   كريريريذل   ت ييريريرينه    قبريريري   والنءسريريريي   اجلسريريريت،   سريريريال ته 
  خطرية  ألي ال ا ري  ت ريةض  ري  للحريت  املناسريب  الشخصريي  الوقا،ري  أدوا  واسريت مال صريحت   علريى سريلبي    ار  الوظيءري 
  للتريط ن  واضريح  سياسري  ووضري   لل ريا لن  امل ت،ري  األ ريةاض ت ضري وريالريت  التط ريي  عمليريا  إجريةا  علريى  ال مري   كريذل 
  وحريريريتا   وإجيريريرياد  لل ريريريا لن   الصريريريحي   الةعا،ريريري   تتريريريوىل  الريريريي  اجلهريريري    سريريريؤولي   حتت،ريريريت   ضريريريةورة  اإلطريريريار  هريريريذا  يف  و،قريريري     الصريريريح 
  لون ال ريا   اريا  ،ت ريةض  الي  الطارئ   األحتال  مل اجل   ال م    واق    يف  صحي   وعيادا  عمله   أ اك     قة،ب  لاس اف
 السريال    أصريول وت لرييمه  املهنيري   السريال   أب يري  ال ريا لن توعيري  فيوجري  األمين الب ت  وأ ا  .وحنوها  وا ةو  كاجلةو 

 أو   "التريتخن ممنريوع" كملشريارا   اهبري التقيريت   ري  والتطكريت  اخلطريةة  األ رياك  يف وت ليمريا  إشريارا   ووضري   وقواعريتها 

 
 .  306  ص2011  دار وائ  للنشة  األردن  الطب   األوىل   البشرية مدخل اسلاتيديارة املوارد  إدسهيل  حممت عباي     -1
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  السريال    يف تريؤثة أخطريا  أ،ري  الكتشرياف ال مري  ظريةوف علريى ةسريتمامل موالتءتريي "عمري  لري  لريي    ملري  الريتخول ممنريوع"
  أجهريءة وجريود  ري  والتطكريت  اإلصريااب    ري  ا ا يري  وامل ريتا  لل ريا لن الواقيري  املالهري  وتريوف   تالفيهريا   علريى وال مري 
  نتيجري  اهناملصري وزايدة املنظمري   يف وق ري  الريي ا ريوادل عري  وإحصريائي  إعال يري  نشريةة وإصريتار  للحةائ   املبكة  اإلنذار

  تقري    تخصصري  تنظيميري  وحريتة إجيرياد إىل فيهريتف التنظيمووي الب ريت  أ ريا  .وألسريةه  اري  املمكري  ال ريون   وتقريتي  ا ريوادل 
  أب يري  اإلدار،  القيادا  توعي  تتوىل ثيث املهني   للسال   الالز   الربا    لتقتي   البشة،  املوارد إدارة وحتة  ظل  حت 

  األساسريي  اخلريت ا  تريوف  اخلوودمي الب ريت  و،سريتهتف  .لل ريا لن  شريج   عمري   ظريةوف إجياد   ي وأب اإلنساني  ال القا 
  وتريوف  عملهري   أ رياك  إىل سريكناه  أ رياك   ري  والسرية،    املرية،و  اينجملريا النق  كخت ا  ال ا لن    اتة    سء  الي

  الت اونيريريريري   اجلم يريريريريا   خريريريريالل   ريريريري    ريريريريا لنلل  األساسريريريريي   الغذائيريريريري   واملريريريريواد  السريريريريل    تريريريريوف   إىل  ابإلضريريريرياف   الصريريريريحي    املسريريريرياك 
  الريي واأل ريةاض اإلصريااب  خمرياطة  ري  للمنظمري  التاخليري  البيئري  محا،ري  أ يري  علريى ل كريء البيئووي الب ريت  وأييت  .االسريتهالكي 

 .ارجي اخل البيئ  يف املنظم  هذه حتتثها الي واألضةار ا ار وتقلي  ابملنظم   ا يط  واملناخي  الطبي ي  ال وا    تسببها
 (OHSAS 18001)  المهنية المطلب الثاني: ماهية نظام إدارة الصحة والسالمة

 (OHSAS 18001)  املهنيريريريري   السريريريال  و   ح الصريريريإدارة  نظريريريريام  سريريريوف نتنريريرياول يف هريريريذا املطلريريريري  كريريري   ريريري   ءهريريريوم  

 ريريري   ةجريريريوة  املءوائريريريت  ابإلضريريرياف  إىل أهريريري  ال  نظريريريامهريريريذا ال ةاحريريري  تطبيريريري  وتقيريريريي      وكريريريذل  سريريريوف نتطريريرية  إىل  تريريريارخيوتطريريريوره ال
 .(OHSAS 18001) نظام إدارة الصح  والسال   املهني   تطبي 
 (OHSAS 18001) المهنية والسالمة  الصحة إدارة  نظام مفهوم  األول: الفرع

 ريريريري  خريريريالل ذكريريريرية ه ريريريري    (OHSAS 18001)  املهنيريريريري   السريريريال  و   الصريريريريح إدارة  نظريريريريام  سريريرينحاول الت ريريريريةف علريريريى  
 املت لق  ه  وه  كما ،ل   الت ار، 

    سريريؤوليا   م ضريريتت   رتاهطريري   عناصريرية   ريري    كشريريب  وهريري (OHSAS 18001)  املهنيريري   والسريريال    الصريريح   إدارة  نظريريام  إن   -
  تطبيقهرياةا ا  واملريوارد وهريذه ال ناصرية ،ريت     النشاطا   ال مليا   املمارسا   اإلجري ئاظ لو   اال القا   ا حيلصالا

  لتحت،ريريريريريت نظا يريريريري   سريريريريا   ممار   لوضريريريري  سياسريريريريا  وخطريريريري  وأهريريريريريتاف وهريريريريةا   الصريريريريح  والسريريريريريال   املهنيريريريري   وكمريريريريا هريريريريو أ،ضريريريريريا
 .  1املهني إدارة الصح  والسال    اإل كانيا  لتقلي  املخاطة وتقييمها  واساذ الضب  املناس  لتنءيذ و ةاقب  نظام 

  و،تريطل  املهنيري   والسريال   الصريح  إلدارة نظريام عريامل  هريو (OHSAS 18001) املهنيري  والسال   الصح  إدارة  نظام  -
   املهنيري   والصريح  السال   إدارة ألنظم  تقييم  تطبي   وهو  األول  18001نظام  و، ت    180022و 18001جءأ،     
  ،قريريتمو    وف ريريال  كريري    أبسريريلوب  والصريريح   ابلسريريال    املت لقريري  التءا اوريريا  تلبيريري   علريريى  املؤسسريريا   ،سريرياعت   لكريري   وضريري    ت   وقريريت 

 
1- ohsas 18001 2007: occupational health and safety standard translated into plan English, 2007, P 17. 
2- Bernard Froman, Jean-Marc Gey, Fabrice Bonnifet, Qualité Sécurité Environnement - Construire un système 

de management intégré, Edition AFNOR, Paris, 2009, P 111. 
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  التنءيريريريريريذ   كيءيريريريريري و    تطلباتريريريريري   ،وضريريريريريو  كمريريريريريا   18001نظريريريريريام  لتطبيريريريريري   رشريريريريريادا إ  18002   املهنيريريريريري  والصريريريريريح   السريريريريريال    نظريريريريريام
 .1املؤسسا   داخ  املهني  والصح  السال       للت ا   تشئ  وأسالي    ا،  ،ؤلءان  ا   و ا   والتسجي 

عبارة ع  أداة دائم  يف املنظم   ري  أجري  تسريي  والريتحك    (OHSAS 18001) املهني  والسال   الصح  إدارة  نظام  -
هريو نظريام حیريتد املتطلبريا  الريي جيري  توافةهريا يف أي نظريام إلدارة  ذل    وكري2يف املخاطة املت لق  ابلصح  والسال   املهني 

الصريريريح  والسريريريال   املهنيريريري  لتمكريريرين اجلهريريريا  املطبقريريري  لريريريذل  النظريريريام  ريريري  الريريريتحك  يف املخريريرياطة املتصريريريل  ابلصريريريح  والسريريريال    
   .3املهني  وحتسن أدائها

  بريارةعلريى أنري  ع (OHSAS 18001) هنيري ملا   أ ا    وجه  نظةت خن  فملن  میك  أن ن ةف نظام إدارة الصح  والسريال
  املريوظءن واجملتمري  ومحا،ري  البيئري م  للت حسري   املسريتمة يف إ رياز األعمريال وا ءرياظ علريى الصريح  وسريال    ع  عمليا   نظ
  تسريريريي   تسريريهي   إىل  ،هريريتف  لريريادارة   ال ريريام  النظريريام   ريري   جريريء   عريريري   وابإلضريرياف  إىل ذلريري  فهريريو أ،ضريريا عبريريارة  الريريي ، ملريريون هبريريا

 .تطبيقها  تى و ةاج   الالز   املتطلبا  إعطا  خالل    املؤسس   املةتبط  هنشاطا  املهني  ح والص السال  
  ملتطلبريا  وتبنيهريا تطبيقهريا علريىا  هنريا  للمؤسسريا  املهنيري  والصريح  السريال   إدارة ملواصريء  املطاهقري  شريهادة  رينو و،ريت 

  علريى  ا صريول  ،ريربه  كمريا ال مري    واق   ف اك يف  (OHSAS 18001)املهني    والصح  السال   إدارة نظام وإجةا ا 
  هريذا يف  هبريا امل ريرتف  التوليري  امل ريا،  أرقريى  ري   ،توافري  املؤسسري  هري  تقريوم الريذي السريال   إدارة نظريام أن  علريى هذه الشريهادة
  وأنري  املهنيري    والصريح  السريال    أبهتاف ات   درا،  على وال مال  املوظءن كاف  أن  على كذل  الشهادة اجملال  وتؤكت 

   ري   أي  يف  (OHSAS 18001)  املواصريء   تطبيري   میكري و   .للجميري   و  نري  صحي  هيئ  توف  تفهب عليها ت تتر،به  قت 
  أو  ال ريريا لن  اريريا  ،ت ريريةض  قريريت   الريريي  املخريرياطة  تقليريري   أو  ملنريري     هنيريري   وصريريح   سريريال    نظريريام  أتسريريي   يف  تةغريري   الريريي  املؤسسريريا 
   طاهقتهريريريا  علريريريى  والتطكيريريريت   النظريريريام   اريريريذا  املسريريريتمة  نتحسريريريوال  ن وصريريرييا  وتطبيريريري   املختلءريريري    أنشريريريطتها  جريريريةا   امل نيريريري   اجلهريريريا 
 .لالخة،  املطاهق   تل  وهيان  الشةك    ت لنها الي  املهني  والصح  السال   لسياس 
 (OHSAS 18001) المهنية إدارة الصحة والسالمة  نظام تاريخ الثاني: الفرع

  وشريةوط   طةقري  عةفتري  الريذي والت قيريت  لكريربى ا الصريناعي  املؤسسريا  يف ال مري  جمريال شريهته الريذي للتطريور نظةا
 اد،ري     خسريائة  حتمري   ذلري   كلءهريا  مما  املهني    واأل ةاض  ال م   حوادل  عتد  يف كب ا  ارتءاعا املؤسسا  هذه عةف  فقت 

أجريود    هتريوف  واملسريتهلكن الريءابئ  ورغبريا   تطلبريا  حتقيري   ري   اتءا نري أخريةى الهتما ا  تس ى وج لها   تربة  وهشة، 

 
 قريريرياال  يف أنظمريريري  اإلدارة      07/12/2015يف    ISOTEC   قريريريال  نشريريريور علريريريى  OHSAS 18001نظوووام إدارة السوووالمة والصوووحة املهنيوووة  رهيريريري  الريريريءواوي     -1

tec.com-www.iso/http:/   01/11/2017  اتر،  االطالع.  
2- Julien Di Giulio, Le management de la Qualité, de la sécurité et de l'environnement (QSE), Business 

administration, Mémoire professionnel, 1 ère année de Master Management Stratégique des Organisations Parcours 

Ressources Humaines, IRG, l’Université de Reims Champagne-Ardenne, 2010/2011, P 30.  
3- Laurent NOTE, Détermination et evaluation des Systèmes de management combines, QUALITA' 2015, Mar 

2015, Nancy, France, P 4.  

http://www.iso-tec.com/
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 اجلريودة  إىل إضرياف  املؤسسري  ووجهريا  اهتما ريا  أصريبح  حيريث   البيئري  محا،ري  علريى ا ريةص     ا    اخلت او  السل  
 عمري   هيئري  اري  و،ريوفة املهنيري   واأل ريةاض األخطريار  ري  داخلهريا  األفريةاد ال ريا لن حیمري  نظريام عري  البحريث البيئري   ومحا،ري 
  امل ريا،   ال امليري  وهيئريا  اايئريا   ري   ت،ريت لا جهود    وهذا  ا أدى هتضافةوحقوقه  و تطلبا و،ضم  و ناسب   سليم 
  املتخصصريري   االستشريريارا   وهيئريريا   الشريريهادا   إصريريتار  وهيئريريا   املهنيريري    السريريال   والصريريح   نظريري   إدارة  يف  املختصريري   الوطنيريري 

 املهني . السال   والصح  يف  الالز    املتطلبا   حتقي   أج        (1996 -1992)ال يف السنوا   جملا هذا يف
يف    متري   تاه تهريا توضرييح   والريي دليري  شريك  علريى النظريام هريذا و ةج يريا   واصريءا  إعريتاد الأشريغ قري ثيريث انطل

  إب لريرتا   (BS8800)    وقت الري   واصريءا 1992سن     (AFNOR)  للمواصءا  املنظم  الءةنسي  طةف    فةنسا
(ENE81900)     إبسريريريريريريريريبانيا(NPR-5001)     هبولنريريريريريريريريتا(AS1470)      ،ابلنريريريريريريريريةو(18001 OHSAS) مجموعريريريريريريريري لل  

 ك   الوالاي  املتحتة األ ة،كي   أ،ةلنتا  إسبانيا   اليءاي  وه   املنظما  اخلاص (.املشرت 
 BSI (British Standardsعري  هيئري  املواصريءا  الرب،طانيري    (OHSAS 18001)صريتر  املواصريء     1999فء  عام  

Institute)   لتمكنها    ضريب  والريتحك   سسا    واملؤ   وه  عبارة ع  سلسل  لتقيي  السال   والصح  املهني  ابلشةكا
يف خماطة السال   والصح  املهني  وحتسن أدا ها  ودجم  هذه املواصء  هن   ا،  هيئ  السال   والصح  املهنيري  أوشريا  

يف ال ريريريرياه لترجريريريري  أن الريريريريب      (OHSAS 18001)  وقريريريريت انتشريريريرية  املواصريريريريء   9001و  ريريريريا،  نظريريريريام إدارة اجلريريريريودة أ،ريريريريءو  
ليسريريري   واصريريريء   ريريري   واصريريريءا  األ،ريريريءو.  ريريري  األخريريريذ يف االعتبريريريار أن املطبريريري  ا ن هريريريو    أهنريريريا ريريري     18001،سريريريميها أ،ريريريءو  

 تطلبريا  هريذه املواصريء  تغطري  مجيري   تطلبريا        هذه املواصريء   وممريا هريو جريت،ة ابملالحظري  أ،ضريا أن  2007اإلصتار 
  املهنيريريريري   السريريريال لصريريريح  و أي نظريريريام إدارة سريريريال   وصريريريح   هنيريريري . وممريريريا سريريريب  میكريريري  تلخريريرييب  ةاحريريري  تطريريريور نظريريريام إدارة ا

(18001 OHSAS)   1كما ،ل  
 .ال م  يف والسال   الصح  إدارة دلي  الرب،طاني  والصح  السال   جلن    نشة 1992
 .والسال    للصح  (  اإلدارة الناجح  65والسال   الصح (   دلي الرب،طاني  والصح  السال   جلن    نشة 1993
 .املهني  والصح  للسال   كنموذ  واسُتخت   (BS8800) الرب،طاني  امل ا،  نشة   ت 1996
 .(BS8800)الرب،طاني    على امل ا،  اهنا  18001 املهني  والصح  السال   نظام  واصءا  نشة   ت 1999
زايدة    ري   2007 ،وليريو يف امل ريا،  كطحريت  18001 املهنيري  والصريح  السريال   نظريام  واصريءا  نشرية إعريادة   ت 2007
 .الصح  على التوكيت 

 

 
   TÜV SÜD Middle East L.L.Cإ،سريري   السريري ود،   الريريةايض     يريريتل سريريود   دورة تتر،بيريري  هشريريةك  تريريوفاملهنيووة حةوالصوو  لسووالمةا إدارة نظووامحسان فةو      -1

files/slamah.pdf-https://m.mu.edu.sa/sites/default/files/content ،82/11/2017االطالع       اتر  . 

https://m.mu.edu.sa/sites/default/files/content-files/slamah.pdf
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  (OHSAS 18001) الصحة والسالمة المهنية  إدارة  نظام  تطبيق  فوائد الثالث: الفرع
   1أن  شطن  املهني     والسال   للصح  نظام وض   إىل    فوائت هذا النظام أن  ،هتف

 قت  إىل أخطار عةض  الي تكون  امل ني  األخةى األطةاف وعلى ال مال على املخاطة ممك   حت   أقصى   إىل   ،قل   -
 . متارس  املؤسس  الذي النشا  هء   ال م  يف وسال ته  صحته   على ؤثةت
 ه مليا    ذل  أساس  و،كون  على وض   الذي للم يار  طاهقت  شهادة على للحصول قاه  النظام هذا  أن  إثبا   -

 .الذايت التقوي 
  .تقلي  التكلء   لتايز   التوق  يف املنظم  واب    قلي   والت  تقلي  احتماال  ا وادل يف املنظم    -
 .اللتءام ابلصح  والسال   لكاف  املهتمن ه م  املنظم  وا  إظهار التواف  القانوين والتشة،   -
 .إلدارة األفض  ملخاطة الصح  والسال   يف ا اضة ويف املستقب وا إظهار التءك  املستقبل  واملنهجيا  املتقت   -
 . ئولي  ال ا   وتكلء  التط ن املس  تقلي التحسن املستمة اذا النظام و   -
حتقي  أحس  أدا   وابلتاي زايدة ت ء،ء ثق  ال مال ابملؤسس   مما ،ساعت يف حتءيءه  على ال م  هطة،ق  أفض  و   -

 إنتاجي  املؤسس  وحتقيقها هذل  متيء تنافس .
 (OHSAS 18001)  الفرع الرابع: مراحل تطبيق وتقييم نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

عريام   يف (BSI)   ع   نظم  التقيي  الرب،طاني  الصادرةو  (OHSAS 18001)  الرب،طاني إن جمموع  املواصءا   
الصريح     تطريو،ة جمموعري   واصريءا  لرينظ  إدارةه   واصء  تتمت  ابعرتاف دوي  نقط  النظ   وه  وريتف إىل   2007

املخريرياطة      التخطريريي  لتحت،ريريت 2وعا  التاليريري املوضريريوهريريذا ملخاطبريري    (OHSAS 18001)  الوظيءيريري  والسريريال   حتريري  الريريةق 
والتوعيريريريري     واملسريريريريئوليا   التريريريريتر، التنظيمريريريري     املهنيريريريري   اايكريريريري وتقيريريريريي  و ةاقبريريريري  اخلطريريريريورة  هريريريريةت   إدارة الصريريريريح  والسريريريريال    

تصريريمي  هريريذه    وردود الء ريري  عنريريت حريريتوثها. وقريريت ت   للطريريوارئ  التشريريغي   االسريريت تادواجلريريتارة  التشريرياور واالتصريرياال    ةاقبريري   
ن  ال مريوم فريمل  علريى وجري و   .(ISO 9001 & ISO 14001)  لتكريون  توافقري   ري  املواصريءتن  2007ء  يف إصريتار  ملواصريا

  3اخلطوا  التالي   إتباعفملن عليها   والسال   املهني إدارة الصح    املنظم  الةاغب  يف تطبي  نظام
  وعلريريى  ا و نتجاوريريا وعلريريى أنشريريطتهان هبريري لعمريري  دراسريري  عريري  القريريوانن يف التولريري  الريريي تنطبريري  علريريى املؤسسريري  وعلريريى ال ريريا -1

 .خت اوا وحتت،ت امل ا،  الالزم التقيت هبا

 
1-Octave GELINIER et autres, développement durable: pour une entreprise compétitive et responsable, ESF 

Editions, France, 2005, P 94.  
  اتر،ريريريري  االطريريريريالع   www.raso2620.yoo7.com/forum   ريريريري  املوقريريريري  اإللكريريريريرتوين   واأليووووموعلوووووم اجلووووودة الشوووواملة  هيريريريريث  حممريريريريت عبريريريريت ا ميريريريريت عبريريريريت الغريريريريي     -2

12/11/2017  . 
اململكريري  ال ةهيريري  السريري ود،    ريري     -  هيئ  التقيي  لتول جمل  الت اون اخلليج   الةايض  OHSAS 18001نظام إدارة الصحة الوظيفية والسالمة   وسوع  اخللي      -3

   .10/11/2017  اتر،  االطالع   ar/ohsas-www.qms.org.sa/qms/qms/certificates-18001    املوق  اإللكرتوين

http://www.raso2620.yoo7.com/forum
http://www.qms.org.sa/qms/qms/certificates-ar/ohsas-18001
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  ت ا  يف املنشريريريطة فيمريريريا ،سريريريمى حتليريريري عمريريري  حتليريريري   تكا ريريري  عريريري  التريريريطث ا  الناشريريريئ  عريريري  املنتجريريريا  وال مليريريريا  واخلريريري  -2
 .املخاطة لصح  الوظيءي  والسال  

  ت هبريريا هغريريةض وضريري  األهريريتاف والسياسريري ا،  الريريالزم التقيريريامل ريري  عمريري  قياسريريا  حقليريري  للءجريريوة هريرين  ريريا هريريو  وجريريود وهريرين  -3
 .للصح  الوظيءي  والسال   للمنشطة وهو  ا ،سمى املسو املبتئ 

  إدارة الصريريح  الوظيءيريري  والسريريال      تطلبريريا  نظريريام  ضريري  اإلدارة القائمريري  للمنظمريري  وهريرينعمريري  دراسريري  فجريريوة فيمريريا هريرين و   -4
  يهريا أدوا  خمتلءري   نهريا "التريتقي "رك     ال ريا لن ابملنظمري  و،سريتختم فملشاوعمو ا جتةى هذه التراس  أ ةف  خمتصن اب

  حمريتدة عري   ريتى ه ريت أو قريةب املنظمري و نها "املقاهال  الشخصي " و نها "االستبيات " ويف هنا،  األ ة تتكريون صريورة  
  و حتت،ريت دقيري  للءجريوةاسري  هريتر وتكريون املخةجريا  األساسريي  اريذه ال  ة ع  نظريام إدارة الصريح  الوظيءيري  والسريال   املةجريو 

 .املوجودة هن النظام القائ  يف املنظم  ونظام إدارة الصح  الوظيءي  والسال   املستهتف
  واألعمريال الريالزم اساذهريا لتغطيري   تقوم اإلدارة ال ليا للمنظم  ابملشارك     املختصن هوض  خطري  تنءيذ،ري  للخطريوا  -5

 . 4&3الءجوة الي ت حتت،تها يف اخلطوة 
  يف املنشريريريطة أتطلبريريريا  نظريريريام إدارة  ت  علريريريى التريريريوازي يف املنظمريريري  تبريريريي وتنءيريريريذ هريريريربت   تريريريتر،ي وتوعريريريوي لكريريري  ال ريريريا لن،ريريري  -6

 .الصح  الوظيءي  والسال   املستهتف إلعتاد املنشطة للتغي  املطلوب
  رة ال ليريا للمنظمري  أن تقريوماإلدا  وعلريى  2،ت     خالل املسئولن واخلربا  تنءيذ اخلط  التنءيذ،  املوضوع  يف اخلطريوة   -7

 .هتوف  املوارد الالز   للتنءيذ 
  ملتة   قول  تؤكت اسريتقةار النظريامه ت تنءيذ النظام اجلت،ت واملءرتض  طاهقت  لنظام إدارة الصح  الوظيءي  والسال   و  -8

  أو  ري  خارجهريا إبجريةا   نظمري املاجلت،ت تقوم اإلدارة ال ليا للمنظم  هتكلي  خمتصن ذوي خربة  ناسب  سوا   ري  داخري   
 .وعادة ،ت  هذا التتقي  هصورة  نهجي  وطبقا خلط   وضوع  سلءا املنظم  تتقي  شا   على تنءيذ النظام اجلت،ت يف 

  لوظيءيريريري  والسريريريال   املسريريريتهتف  و،ريريريت تكريريريون نتريريريائ  التريريريتقي  عريريريادة "عريريريتم  طاهقريريريا " ملتطلبريريريا  نظريريريام إدارة الصريريريح  ا -9
 ."  اساذ اإلجةا ا  التصحيحي  املناسب  إلغال  "عتم املطاهقا لمنظمأ اون  اإلدارة ال ليا ل

 (OHSAS 18001)  المهنية والسالمة الصحة إدارة نظام متطلبات الثالث: المطلب
  هبريريريا  املةجريريري    جريريريا   الريريريي  ابإلجريريريةا ا   التريريريام  االلتريريريءام  املهنيريريري   والسريريريال    الصريريريح   إدارة  لنظريريريام  السريريريلي   التطبيريريري   ،تطلريريري 

   1فيما ،ل  تتلخبو 

 
1 - Eric LACHAPELLE, Narta VOCA, OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System, 

PECB Insights Magazine, Latest Edition, P 05, https://pecb.com/whitepaper/ohsas-18001-occupational-health-and-

safety-management-system, le : 30/11/2017. 

https://pecb.com/whitepaper/ohsas-18001-occupational-health-and-safety-management-system
https://pecb.com/whitepaper/ohsas-18001-occupational-health-and-safety-management-system
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أريريا     تصريريونجيريري  علريريى املنشريريطة أن تؤسريري  نظا ريريا للسريريال   والصريريح  املهنيريري   وأن تنءريريذ هريريذا النظريريام و :  عامووة  متطلبووات  -1
تقريريريةر    ضريريريو   تطلبريريريا  هريريريذه املواصريريريء   وأن   يف،ريريريؤ   و،ضريريريم  اسريريريتمةار،  فاعليتريريري   وأن ت مريريري  علريريريى حتسريريريين  هصريريريء  دائمريريري   

السريريال      حتت،ريريت وتوصريريي  وتوثيريري  نظريريام إدارة  ،ضريرياشريريطة أجيريري  علريريى املنكريريذل   و ،  وحتريريتد كيءيريري  اسريريتيءا  تلريري  املتطلبريريا 
 والصح  املهني .

  اإلدارة قبري   ري  عليهريا  صريت  املهنيري  والصريح  للسال   سياس  وجود    هت  ال املهنية: والسالمة الصحة سياسة  -2
  السياسري  هريذه تشريم  وأن  ال جملريا هريذا يف األدا  هتحسرين وااللتريءام الكليري  هوضريو  األهريتاف وت لري  للمؤسسري   ال ليريا
 :1التالي  األ ور

 املهني ه والصح  للسال   ابلنسب  املؤسس  أخطار ونطا  لطبي    ناسب  تكون  -
 املستمةه والتطو،ة ابلتحس  االلتءام تتضم  -
 الهجملا هذا يف املطبق  ابلتشة، ا  األق  على االلتءام تتضم  -
 عليهاه وحماف  و طبق   وثق  تكون  أن  -
  هوواجبا على ،ت ةفوا حىت ال ا لن ك ل وف و  ة    لن  -
 املهتم ه واجلها  املصلح  ذا  للطةاف  تاح  تكون  -
  جمريال يف ا اصريل  للتغري ا  و واكبري  للمؤسسري  و ناسريب   ةتبطري  زالري   ريا اهنريأ  ري  للتطكريت  دور،ري  هصريورة  ةاج تهريا ،ريت   -

 .املهني  والصح  السال  
  الل ال ناصة التالي    خ تطبي  هذا املتطل ،ت    :التخطيط  -3
  علريى تنشريط وحترياف  أن  املؤسسري  علريى جيري  فيوون: والووتحكم النوواتج اخلطر وتقييم اخلطر مصادر لتحديد التخطيط  -أ

  املناسريريريب   اإلجريريريةا ا  الضريريريةور،   وتنءيريريريذ   عنهريريريا  النريريرياج   اخلطريريرية  وتقيريريريي   املتوق ريريري   اخلطريريرية  ملصريريريادر  املسريريريتمة  للتحت،ريريريت   إجريريريةا ا 
  املؤسسري ه عمري  هبيئري  صريل  اري  ممري  ال ريا لن كري  أنشريط   الةوتينيري ه والغري  الةوتينيري  نشريط األ تتضريم  والي فيها   لتحك 
  تتطكريت  أن   كريذل  املؤسسري  وعلى  . خة،  أو املؤسس  هواسط  توف ها ت  كان  سوا  ال م  هيئ  يف واملنشت  امل تا 

  تقريوم أن   جيري  وكريذا   األهريتاف نريت وضريع االعتبريار ه رين  ريطخوذة الريتحك  عمليري  وف اليري  التقييمريا  هريذه نتائ  أن    
  وتريريتلخب  .وحتريريت،ثها  الريريتحك  فيهريريا  وطةائريري  وإجريريةا ا   املتوق ريري   ابملخريرياطة  املت لقريري   امل لو ريريا   هريريذه  علريريى  وا ءريرياظ  هتوثيريري 
 :2التالي   النقا  يف حتوث  عنت  وتقييم  املتوق   اخلطة  صادر حتت،ت  يف املؤسس   نهجي 

 
1 - Eric LACHAPELLE, Narta VOCA, OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System, 

Op.cit, P 06. 
2 - OHSAS Project Group, Occupational health and safety management Systems – Requirements, OHSAS 

18001: 2007, P 06, www.aims.org.pk/wp.../08/OHSAS-18001-2007-Standards.pdf, le : 30/11/2017.  

http://www.aims.org.pk/wp.../08/OHSAS-18001-2007-Standards.pdf
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 إجةا ا    ين ه هواسط  فيها التحك  ،ت  أو  نها التخلب جي  الي تل  وحتت،ت  املخاطة هذه تصن  أن  جي  -
 وتقييم ه اخلطة يف التحك  يف املستخت   األسالي  وقترا  التشغي  خربة      توافق  تكون  -
 ال مليا ه يف التحك  أسالي  وتطو،ة الالز   التتر،بي  االحتياجا  حتت،ت  -
 .املناس  الوق  يف تطب  اهنوأ ف اليتها    للتطكت  طلوه امل الاألعم وقياي ملةاقب  ،لءم  ا توفة أن  -
  علريى لتحت،ريت والت ريةف إجريةا ا  علريى وحترياف  تنشريط أن  املؤسس  على جي  أخرى: ومتطلبات قانونية متطلبات  -ا

  اريذه تمةاملسري وتقريوم ابلتحريت،ث عليهريا  املطبق  املهني  والصح  ابلسال   املت لق  األخةى واملتطلبا  القانوني  املتطلبا 
 .املصلح  ذا  واألطةاف ال ا لن مجي   على ونشةها املتطلبا 

  إىل كري  ابلنسريب  املهنيري  والصريح  للسريال    وثقري  أهريتاف علريى وحترياف  تنشريئ أن  املؤسسري  علريى جيري  األهووداف:  -ج
  علريى جيري  األهريتاف و ةاج ري  إنشريا  وعنريت   .للقيرياي قاهلري  األهريتاف هريذه وتكريون  املؤسسري  داخري  و سريتوى وظيءري 

  السريال   علريى املريؤثةة واألخطريار اخلطرية األخريةى و صريادر واملتطلبريا  القانونيري  املتطلبريا  اعتبارهريا يف تضري   أن  املؤسسري 
  كمريا   املصرياح أصريحاب وأرا  للمؤسسري  املاليري  والتشريغيلي  واملتطلبريا  املستخت    التكنولوجي  والبتائ  املهني   والصح 
 .املتواص  ابلتحسن االلتءام  تضمن و  سس املؤ  سياس       توافق  تكون  أن  جي 
  لريريري   ريريري   خطريريري    ريريريا  لتجسريريرييت   هريريريةا    هوضريريري    تقريريريوم  أن   املؤسسريريري   علريريريى  جيريريري   :املهنيوووة  والصوووحة  السوووالمة  إدارة  بووورامج  -د

  املسريتواي  والوظريائ  علريى املسريطةة األهريتاف لتحقيري  امل نيري  والسريلطا  املسريئوليا  توثيري  ذلري  و،سريتتع  أهريتاف 
  الريربا   وهريذه لتحقي  األهتاف. الء ي املتى وتقت،ة واملوارد الوسائ  توف  إىل إلضاف اب   املؤسس داخ  ال الق   ذا 
  يف األنشريط  التغري ا  ملالئمري  األ رية  لريءم إذا ت ريت،لها ،ريت  أن  ومیكري  وخمططري   دور،ري  فريرتا  علريى تةاجري   أن  جيري 

 .املؤسس  يف التشغي  وظةوف واخلت ا  واملنتجا 
  1  خالل تطبي  املةاح  التالي تت   و   :والتشغيل التطبيق   -4
  ،ريريريت،ةون و،ريريريؤدون   الريريريذ،   للشريريريخاص  والصريريريالحيا   واملسريريريؤوليا   األدوار  وتوثيريريري   حتت،ريريريت   جيريريري    واملسوووئولية  اهليكووول  -أ

   ري   وإ،صااا لل ا لن نشةها ،ت  أن  جي  كما املهني  والسال   الصح  خماطة على تؤثة الي النشاطا     و،تحققون 
  كاهري  علريى تقري   املهنيري  والصريح  للسريال   النهائيري  املسريئولي  إن . املهنيري  والصريح  السريال   إدارة عمليري  تسريهي  أجري 
  السريال   إدارة نظريام أن   ري  للتطكريت  حمريتدة و سريئوليا  لري  سريلطا  ال ليريا اإلدارة  ري  عضريو ، رين حيريث ال ليريا  اإلدارة

  الءريريريةد  ،كريريون   أن   وجيريري    املؤسسريريري   داخريري   املواقريري    مجيريري    وفريري   تطلبريريريا   و، مريري   صريريحيح    هصريريريورة   طبريري   املهنيريري   والصريريح 
 :أج     وسلطا  و سئوليا  حمتد دور ل  ال ليا اإلدارة    امل ن

 
1 - OHSAS Project Group, Occupational health and safety management Systems – Requirements, Op.cit, P 08. 
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  هريذه  هري   جريا    ريا وفري   املهنيري    والصريح  السال   إدارة نظام   تطلبا   على  وا ءاظ تطبي    إنشا  ت  أن     التطكت   -
 املواصء ه

 املهني ه والسال   الصح  إدارة نظام وحتسن قاه والة  للتطبي  الالز   املوارد توف     التطكت  -
  ل مليريريري   كطسريريرياي  للمةاج ريريري   ال ليريريريا  اإلدارة  إىل  تةفريريري    املهنيريريري   والصريريريح   السريريريال    نظريريريام  أدا   حريريريول  التقريريريار،ة  أن    ريريري   التطكريريريت   -

 .للنظام املستمة التحسن
  ،تمكنريوا  ري  حريىت يري عال ةكءريا  علريى املؤسسري  يف ال ريا لن األفريةاد ،كريون  أن  جيري  والكفوواءة: والتوعيووة التوودريف  -ا

  أو ضريو  التريتر،  علريى الكءريا ة حتت،ريت  و،ريت  ال مري   هيئري  داخري  املهنيري  والصريح  ابلسريال   الصريل  ذا  أبعمرياا  القيريام
  واملسريتواي  اإلدارا  أختلري  لريت،ها ال ريا لن أن   ري  للتطكريت  إجريةا ا  علريى وا ءرياظ إبنشريا  املؤسسري  وتقريوم   اخلريربة

 :التالي  على وع  ابل ناصة
 للمواصء ه وفقا النظام و تطلبا  واإلجةا ا  املهني  والصح  السال   سياس      املطاهق   ي أ -
 املهني ه والصح  السال   نظام تطبي  خالل    أدائه   ستوى رف      املتطتي  والءوائت  املرتتب  ا ار -
  املهنيري   و،تضريم  والصريح  السريال   ظريامن با و تطل وإجةا ا  سياس      التطاه  إىل للوصول  وو سئوليا أدواره   -

 للطوارئه واالستجاه  االست تاد  تطلبا  ذل 
 ها تدة التشغي  إجةا ا      املطاهق   عتم  اال  ا تمل  ا ار -
 .املؤسس  يف املختلء  املستواي  التتر،  إجةا ا  وض   عنت  اب سبان  ،ؤخذ  أن  جي  كما  -
  نظرياماملت لقري  ه امل لو ريا  أن   ري  للتطكريت  إجريةا ا  لريت،ها ،كريون  أن  املؤسسري  ىعلري  جيري واالتصووال: االستشارات  -ج

  املؤسسري  علريىأ،ضريا   جيري  اكمري   املصريلح  ذا  األطريةاف وكافري  املؤسسري  هرين تباداريا ،ريت  املهنيري  والصريح  السريال   إدارة
 :وه  فيها ال ا لن ابألفةاد املت لق  ال ناصة ه    ةاعاة

 األخطاره إلدارة واإلجةا ا  السياسا  ةاج  و  وض   يف  شاركته  -
 ال م ه  كان  وأ   صح  على تؤثة تغ ا  أي هنا  كان  إذ  واستشار  ،ت  -
 .املهني  والصح  ابلسال   املت لق  املوضوعا  يف متثيله  ،ت  -
  سريريريي الت  ملنظريريريا  األساسريريريي   ال ناصريريرية  وصريريري   أجريريري    ريريري   الالز ريريري الوائريريري     وحءريريري   وضريريري    املؤسسريريري   علريريريى  جيريريري   التو يوووق:  -د

 .املناسب  الوائ  إجياد  كان  ت ينو   اووتءاعال
  مجيريري  الوائريري   يف  للريريتحك   الالز ريري   اإلجريريةا ا   وحءريري   وضريري    املؤسسريري   علريريى  جيريري   والبيووواانت:  الواثئوووق   يف  الوووتحكم  -ه

 :لضمان  املواصء  قب     املطلوه  وامل طيا 
 هاالستختام( أ اك  يف الوائ   توز،   تواجته  أ اك  حتت،ت  -
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 املةخصنه األشخاص قب     الضةورة دع  إذا و ةاج تها ابنتظام نتها  ا، -
  لنظريام الء ريال لل مري  األساسريي  ال مليريا  فيهريا تنجريء الريي األ رياك  مجيري   يف امل نيري  وامل طيريا  الوائ  ع  نس  توفة  -

 ال م ه وأ   تسي  الصح 
 . طاهقتها    للتحق   ةاج تها ،ت   أن كما الضةورة  عنت  وت ت،لها للوائ  التور،  املةاج   -
   ري  والريي تطبري  امل ينري   ابألخطريار املت لقري  واألنشريط  ال مليريا  ت يرين املؤسسري  علريى جي  العمليات: عل  الرقابة  -و

 :ريريريه وذل  املطلوه   ابلشةو  ا ازها لضمان  أنشطتها سطي  املؤسس  علىأ،ضا   جي  كما   التحك   قا،ي  أجلها
  يف واألهريتاف السياسري  علريى احنةافريا  يف غياهبريا ،تسريب  أن  میكري  الريي ا رياال  لتغطيري  الكتاهيري  ةا ا اإلجري إعريتاد  -

 املهني ه والسال   جمال الصح 
 اإلجةا ا ه يف ال ملي    ا،  على االتءا  -
    ملؤسسريا طريةف  ري  املسريت مل  والتجهيريءا  للسريل   ابلنسريب  ال مري  وأ ري  الصريح  أبخطريار املت لقري  اإلجريةا ا  وضري    -

 املالئم ه ابإلجةا ا  امل ني  واألطةاف املوردون  إعالم وكذل 
  الريذي هشريك  وتنظيمري  لري  الالز ري  وا ال  والرتكيبريا  وال مليريا  ال مري   كريان  لتصريمي  اإلجريةا ا  وإعريتاد وضري    -

 .ي املهن والسال   ابلصح  املت لق  األخطار تقليب أو تءادي تفهب البشة،  القترا      التواف  ،ضم 
   ،ل  مافي تستختم إجةا ا  وتطبي  إبنشا  املؤسس  تقوم :للطوارئ واالستدابة االستعداد -ز
 حتوثهاه ا تم  الطوارئ حاال  حتت،ت  -
 الطوارئه ثاال  امل ني  اجلها  االعتبار يف واض   الطوارئ حاال  ملواجه  خط  إعتاد -
 .الطوارئ جتارب وتقيي  الطوارئ  حاال  حتول حال  يف صةفالت كيءي  على ابلشةك  دورايً  ال ا لن تتر،  -
  1و،ت  ذل     خالل جمموع     اإلجةا ا  وه   وضح  كما ،ل   :التصحيحية واإل راءات الفح   -5
  لنظريام األدا   وقيرياي للمتاه ري  وأسريالي  إجريةا ا  علريى وحترياف  تنشط أن  املؤسس  على جي  :األداء وقيا  املراقبة  -أ

 :التالي  ال ناصة توفة األسالي  وهذه دور،   هصء  املهني  الصح و  السال  
 املؤسس ه الحتياجا  املناسب  والكيءي  الكمي  القياسا  -
 املهني ه والصح  السال   نظام أهتاف حتقي  ت   تى أي إىل تبين -
  وتشرية، ا  ال مليريا   ريا، و    هريةت  ري   التطرياه  تءحريب والريي األدا   قيرياي خالاريا  ري  میكري  الريي امل ريا،  حتت،ريت   -

 ابملؤسس ه تت ل  الي املهني  والصح  السال  

 
1- OHSAS Project Group, Occupational health and safety management systems – Requirements, OHSAS 

18001:2007, Op.cit, P 10. 
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 .األدا   لتحسن الالز   التصحيحي  اإلجةا ا  حتلي   لتسهي  الكءيل  املقا،ي  وحتت،ت  املةاقب  نتائ  تسجي  -

 تنشريط  أن  ؤسسري امل  لريىع جيري  :والوقائيووة التصووحيحية واإل راءات املطابقة وعدم احملتملة والوادث الوادث  -ا
 :أج     والسلطا  املسئوليا  لتحت،ت  إجةا ا  على وحتاف 

 املطاهق ه عتم وحاال  وا وادل للوقائ   واملتاه   البحث -

 املطاهق ه عتم حاال  أو املتوق   أو ا الي  ا وادل ع  الناجت  ا ار تقل  الي واإلجةا ا  األسالي  اساذ -
 .املتوق    أو الء لي  املطاهق  عتم حاال  أسباب لتقليب املتخذة والوقائي  التصحيحي   ا إلجةاا ف الي     التطكت  -

 أن      خالل :السدالت إدارة -ج

  املهنيري   والصريح  السريال   إدارة نظريام  سريجال  وصرييان  لتحت،ريت  إجريةا ا  علريى وحترياف  تنشريط أن  املؤسسري  علريى جيري   -
 املةاج ا ه نتائ  وكذل 

 األنشط ه لك  تتب ها ومیك  وحمتدة  قةو ة السجال  هذه تكون  أن  جي  -
  وذلري   والءقريتان  التلري   ري  ومحا،تهريا اسريرتجاعها هبريا ،سريه  هطة،قري  وصرييانتها  واأبوقا النظام سجال  حء  جي   -

  .املهني  والصح  السال   نظام إلدارة (OHSAS 18001) التولي  املواصء      التطاه  إل،ضا 

  للرتتيبريا  املخططري   طاهقري  هبريا املت لقري  والنتريائ  النشرياطا  كانري  إذا فيمريا لتحت،ريت  هجري  ن حريبف هريو التدقيق:  -د
  علريريريى  يجريريري ف  .أهريريريتافها  وحتقيريريري   املؤسسريريري   سياسريريري   إل ريريرياز  ف ريريريال  هشريريريك    طبقريريري   الرتتيبريريريا   هريريريذه  كانريريري ا  إذ  فيمريريريا  اوأ،ضريريري

  أجري   ري  وذل  املهني    والصح   لسال ا إدارة لنظام التور،  وإجةا ات  للتتقي   هةت   على وحتاف  تنشط أن  املؤسس 
 OHSAS)  ا للمواصريء املهنيري  وفقري والصريح  السريال   إدارة نظريام  تطلبريا   ري   ،تطرياه  األخري   هريذا  كريان   إذ  ريا  حتت،ريت 

  يف وأهريتاف املؤسسري  لسياسري   وجمسريت  ال  أم هصورة صريحيح   طب  النظام هذا كان  إذا  ا   ةف  طة،  ع  (18001
  اجلهريا  هبريا قا ري  الريي املةاج ريا  نتريائ  عري    لو ريا  إعطريا  أ،ضريا  التريتقي  نشريا  ،تضريم  كمريا   الجملريا هذا خيب  ا

  الريي السرياهق  املةاج ريا  ونتريائ  املؤسسري   ألنشريط  اخلطرية تقيريي  نتريائ  علريى  بريي يف شريك  تقة،رية ال ليريا لريادارة امل نيري 
  القيريريريام  و تطلبريريريا   املسريريريئوليا   ىلإ  اف ابإلضريريري  هبريريريا   أجة،ريريري   الريريريي  والكءريريريا ة  املةاج ريريري  واملنهجيريريري   وعريريريتد  ريريريةا   جمريريريال  تغطريريريى

  لري   لي   ستقلن أفةاد هواسط  التتقي  عم  و،ت   .للمواصء  وفقا املهني  السال   والصح  ،ت ل  هنظام فيما ابملةاج  
 املؤسس (. خار  ،كون    أن  ،شرت  وال تتقيق   املةاد النشا  ع   باشةة  سئولي 

 OHSAS)   املهنيريريريريري  والصريريريريريح   السريريريريريال    إدارة  نظريريريريريام   ةاج ريريريريري   ابملؤسسريريريريري   يريريريريرياال ل  اإلدارة  علريريريريى  جيريريريريري :  اإلدارة  مرا عوووووة  -6

  يف املسريتمة التحسرين حتقيري  ولضريمان  وف اليتري   وكءا تري  النظريام  ناسريب   ري  للتطكريت   تقةرهريا حمريتدة  فريرتا  يف (18001
  جهري   ري  ا لنال ري علريى ،ريؤثة خطرية أي  ري  وسريامل   نري   عمري  هيئري  تريوف  أجري   ري  املهنيري    والصريح   السريال   خيريب  ريا
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  جتمي هريا ت  قريت  املطلوهري  امل لو ريا  أن   ري  كت ؤ ت الي ه  ال ليا اإلدارة  ةاج   عملي  إن و   .أخةى جه      أدائه  وعلى
  أتخريذ  أن  جيري  أ،ضريا  ال ليريا اإلدارة  ةاج ري  أن  كمريا   املةاج ري  هريذه علريى وا ءرياظ لتوثيري  وكريذل   الريالزم  التقيريي  لتنءيريذ 
  لنظريام املكون  األخةى وال ناصة واألهتاف السياس   مت  قت  الي للتطورا  املواكب  ةجلت،ت ا االحتياجا  االعتبار ه ن
  أبريتأ وااللتريءام املتغري ة والظريةوف النظريام نتريائ   ةاج ري  علريى  اهنريا  (OHSAS 18001) املهنيري  والصريح  السريال   إدارة

 .املستمة التحسن
   1وتشم   تخال  عملي  املةاج   تقار،ة هشطن  ا ،ل 

 ها  األخةى الي سض  اا املنشطةائ  املةاج ا  التاخلي  وتقيي   تى املطاهق  للمتطلبا  القانوني  واملتطلبنت -
   هنتائ  املشارك  واملشورة -
 ه(    اجلها  اخلارجي  امل ني  أا يف ذل  الشكاوى االتصاال االتصال  -
 ؤسس هالسال   والصح  املهني  ابمل  كءا ة أدا   -
 هنتائ  املتاه   للمةاج ا  الساهق و   ي  األهتافى حتق ت  -
  وق  فحب ا وادل  واإلجةا ا  التصحيحي   واإلجةا ا  الوقائي . -
    األخريةى اخلاصري  ابلسريال   والصريح تغ  الظةوف أا يف ذل  املتغ ا  يف الضريواه  الريي حتريتدها القريوانن واملتطلبريا -

 املهني .
 .توصيا  و قرتحا  التحسن -

  املسريتمة التحسرين عمليري  يف -تسلسريلها خريالل  ري  - السرياهق  املتطلبريا   سريا   تلخرييب نريامیكنخريالل  ريا سريب     و ري 
 .املواي الشك  على ابالعتماد  (OHSAS 18001)ا للمواصء  وفق إدارة الصح  والسال   املهني  لنظام

 
 
 

  
 
 

 
1 - OHSAS Project Group, Occupational health and safety management Systems – Requirements, OHSAS 

18001: 2007, Op.cit. P 14.  
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 ( OHSAS 18001) فة  ق مواوف السالمة املهنية  الصحة و منوذج نظام إدارة    :(4-2) شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: OHSAS Project Group, Occupational health and safety management Systems – 

Requirements, OHSAS 18001: 2007, P 14.  

  يري  هريو القاعريتةن أسرياي هريذه املواصريء  املختصري  ابلسريال   والصريح  املهنأب  میكننريا القريولوعلي     هريذا الشريك   
   التايوذل  على النحو   (PDCA) ريريريريريري  هريري ةوفامل

  تكريون نتائجهريا  طاهقري  لسياسري   الرييواألنشريط  املطلوهري   وهو عبارة عري  وضري  األهريتاف وال مليريا    :(Plan) التخطيط
 .ؤسس ح  واملهني  للمالسال   والص

 وتطبي  ال مليا  املخطط  يف اخلطوة الساهق .  تشغي   :(Do) افعل
    وأهريريريريتاف السريريريريال   والصريريريريح  املهنيريريريري ضريريريريو  سياسريريريري  يفنتريريريريائ  ال مليريريريريا  واألنشريريريريط   ت وقيريريريرياي  رصريريريري  :(Check)  التحقيووووق 

 وكتاه  تقار،ة ع  النتائ . ادعت    إو تطلبا  القوانن واملتطلبا  األخةى 
 .لكءا ة األدا   للتحسن املستمة إجةا ا اساذ   :(Act) نفي
 
 
 
 

السال   الصح  و ارة  نظام إداس   سي
 (OHSAS 18001)  املهني 

 

السال   الصح  و نظام إدارة  ل  التخطي 
 (OHSAS 18001)  املهني 

 

السال   الصح  و نظام إدارة    تطبي 
 (OHSAS 18001)  املهني 

الصح  نظام إدارة  التصحيو والتحق      
 (OHSAS 18001)  السال   املهني و 

 

سال   الصح  وال  منظا  ةاج   اإلدارة ل
 (OHSAS 18001)املهني   

  
 

الصح  نظام إدارة  لالتحسن املستمة  
 (OHSAS 18001)  السال   املهني و 

 ( PDCA)وف   نهجي  
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 (ISO 45001) نيةالمطلب الرابع: نظام إدارة السالمة والصحة المه
  هريريريري   أصريريريريبح    (OHSAS 18001)  املهنيريريريري   والصريريريريح   السريريريريال    لريريريرينظ   التوليريريريري   للمواصريريريريء   إصريريريريتار  أول   نريريريريذ 

  جيريةي  عا ريا  18   ريةور  وه ريت   اليريوم  املهنيري    والصريح   السريال    إدارة  نظري   واعتمرياد لتقيي  امل تمتة واملةج ي  التولي  املواصء 
 .(ISO 45001)  تسميتها  ت و   ه(OHSAS 18001) حم  لتح   جت،تة  (ISO)   واصء   وض  

 (ISO 45001) الفرع األول: مفهوم نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية
  45001  أ،ريريريريريريريءو  املهنيريريريريريريري   والصريريريريريريريح   السريريريريريريريال    إدارة  نظريريريريريريريام  اجلت،ريريريريريريريتة  املواصريريريريريريريء   صريريريريريريريتر   2018   ريريريريريريرياري  12  يف

(Occupational health and safety management system ISO 45001)  والصريح     السريال  نظريام  حمري   حتري   والريي  
  وحتريتد  .20141  عريام   نريذ   (ISO 45001)  القياسريي   املواصريء   علريى  ال مري   هريتأ  قريت   وكريان   (OHSAS 18001)  املهنيري 

  املنشريريت   لريريتمك   (OH&S)  املهنيريري   والصريريح   السريريال    إدارة  نظريريام   تطلبريريا   ه نا،ريري   (ISO 45001)  القياسريريي   املواصريريء 
  ال مريريري    إصريريريااب    ريريري   للوقا،ريريري    تكا لريريري    نظو ريريري   تقريريريتي ه  ذلريريري و   و  نريريري    صريريريحي   عمريريري   أ ريريرياك   تريريريوف    ريريري   صريريريورها  أختلريري 
 .السيئ   الصح      والوقا، 
   هنيريريري    وصريريريح   سريريريال    إدارة  نظريريريام  وتطبيريريري   إنشريريريا   يف  تةغريريري    نشريريريطة  أي  (ISO 45001)  القياسريريريي   املواصريريريء   تناسريريري 
  املواصريريء   هتمريري ا  أنشريريطتها  كمريريا  ونريريوع  ونوعهريريا  حجمهريريا  عريري   النظريرية  هغريري   هبريريا   املهنيريري   والصريريح   السريريال    حتسريرين  هبريريتف
  عمالئهريا  وتوق ريا   ابحتياجريا   تت لري   وعوا ري   املنظم    سيا    ث   ابملنظم   تت ل    هم   ه وا    45001 أ،ءو القياسي 

  للسريريريال    أخريريريةى  جوانريريري   (ISO 45001)  القياسريريريي   أ،ضريريريا هريريريذه املواصريريريء   دجمريريري     هريريريا  كمريريريا  عالقريريري   ذا   أطريريريةاف  وأي
 .2ال مال ورفاهي  صح   ث   املهني  والصح 

  الريي  ال ميري   ممتلكريا   تل   أو  املنتجا   لسال    تت ةض  ال  45001  أ،ءو  القياسي   املواصء   أن  ابلذكة ت،ةاجل   و  هذا
  القياسريي   املواصريء   تغطيهريا  الريي  البيئيري   لريالار  كريذل   تت ريةض  وال  املثري   سريبي   علريى  9001 أ،ءو القياسي  املواصء  تغطيها
 14001.3 أ،ءو

  ، تريريريريرب إطريريريريارا  (ISO 45001)املهنيريريريري     والسريريريريال    إدارة الصريريريريح   نظريريريريام  و ريريريري  خريريريريالل  ريريريريا سريريريريب  میكننريريريريا القريريريريول أبن 
  والسريريريال    الصريريح   إدارة  نظريريام   تطلبريريريا   حتريريتد  عامليريري    واصريريء   وهريريري   ابل مريري    املةتبطريري   اإلصريريريااب   و نريري    و ةاقبريري   لتحت،ريريت 
  علريى  هنيري امل  والسريال    الصريح   جمريال  يف  أدائهريا  حتسرين     املنظم  لتمكن الستختا ها توجيها      (OH&S)املهني  
  عريري   النظريرية  هغريري    نظمريري   أي  علريريى  للتطبيريري   الصريريح   وهريري  قاهلريري   وسريريو   اإلصريريااب   حريريتول   ريري   الوقا،ريري   يف  اسريريتباق   حنريريو

 
يف  قريريريريريرياال  يف أنظمريريريريريري  اإلدارة     22/04/2018نشريريريريريرية يف    ISOTEC  عريريريريريري  طة،ريريريريريري   45001ة أيووووووومو  لصوووووووحة املهنيووووووو نظوووووووام إدارة السوووووووالمة وارهيريريريريريري  الريريريريريريءواوي     -1

tec.com-http://www.iso   25/10/2018  اتر،  اإلطالع. 
  اتر،ريريري   ad.com/demo/fsmqc/index.php/ar/iso.html-http://www.demo  استشوووارات األعموووال )أيووومو(فريريريا،  سريريريتازر لالستشريريريارا  اإلدار،ريريري      -2

 .27/10/2018االطالع   
 نء  املةج .  -3

http://www.iso-tec.com/
http://www.demo-ad.com/demo/fsmqc/index.php/ar/iso.html
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املنظمري . وللتوضرييو أكثرية میكننريا أن    إدارة  عمليريا    ري     تجم    تطلباوا  مجي    تكون   أن   وطبي تها هبتف ونوعها حجمها
 ابملنظم  يف اجلتول املواي   (ISO 45001)نوضو الغةض والنتائ  املتوق      تطبي  نظام 

 ( ISO 45001)املتوقعة م  تطبيق نظام    والنتائج : يواح الغرض  (2-2)   دول رقم 
 النتائج املتوقعة  الغرض م  التطبيق

  املهنيريريريريريري   والسريريريريريريال    الصريريريريريريح   خمريريريريريرياطة  حتت،ريريريريريريت   -
  أو  عليهريريريريريا  والقضريريريريريا   املنشريريريريريطة  أبنشريريريريريط   املةتبطريريريريري 
 ا تمل .  ارها    للحت   ضواه   وض  
  ال  والسريريريريريريري  الصريريريريريريريح   أخريريريريريريرياطة  الريريريريريريوع   دةزاي  -

 املهني .
   سريريائ   يف  نشريري   هريريتور  ال مريريال  قيريريام  ضريريمان   -

 املهني .  والسال    الصح 
 للحوادل اإلمجالي  التكالي   خء  -

  وتكريريريريالي   ال مريريريري   عريريريري   التوقريريريري   وقريريريري   وتقليريريريري 
 ال مليا .  ت طي 

  دوران   و  ريريريريريريريريريريريريتال   التغيريريريريريريريريريريريري    ريريريريريريريريريريريري   ا ريريريريريريريريريريريريت   -
 املوظءن.

 

 وأهتافها.  املهني  لسال  وا ح الص سياس   وتطو،ة تنءيذ  -
  يف  وأتخريذ   ”املنظم  سيا “ يف تنظة  نهجي  عمليا  وض   -

 وغ ها. القانوني  و تطلباوا وفةصها  خماطةها  االعتبار
  املةتبطريريريريري   املهنيريريريريري   والسريريريريريال    الصريريريريريح   وخمريريريريرياطة  املخريريريريرياطة  حتت،ريريريريريت   -

   ريري   للحريريت   ضريريواه   وضريري    أو  عليهريريا  القضريريا   تة،ريريت   الريريي.  أبنشريريطتها
 تمل .ا   ارها

  الصريريريريريريريح   جمريريريريريريريال  يف  املخريريريريريريرياطة  إدارة  تشريريريريريريريغيلي   ضريريريريريريريواه   وضريريريريريريري    -
 املتطلبا .     وغ ها القانوني  واملخاطة  املهني  والسال  

 املنظم . يف  املهني   والسال    الصح   أخاطة الوع  زايدة -
   ريريري   لتحسريريريين    والسريريري    املهنيريريري   والسريريريال    الصريريريح   أدا   تقيريريريي   -

 املناسب .  اإلجةا ا  اساذ خالل
  الصريريريريح    سريريريريائ   يف  نشريريريريطا  دورا  أيخريريريريذوا  ال ريريريريا لن  أن   ن ضريريريريما  -

 املهني . والسال  
    إعتاد الباحث. املصدر:

 (ISO 45001) الفرع الثاني: خطوات تطبيق نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية
أجموعريريري   ريري  اخلطريريريوا  وهريريري  ت تريريريرب   (ISO 45001)  املهنيريريري   والسريريريال    إدارة الصريريح   میريرية تطبيريريري  وتنءيريريريذ نظريريريام

     1  وه  كما ،ل (ISO 45001)لطة،  للتحول إىل رط  اخا
   .الءه  ال مي  لءلسء  و بادئ نظام إدارة السال   املهني  و تطلبا  املواصء تشكي  فة،  عم   ؤه  و  -01
 حتلي  وتقيي  الءجوا   وخط  عم  للتحول. -02
 التوعي  والتتر،  على ثالل  ستواي . -03
    والصح  املهني  وحتت،ت سيا  عم  املنظم .السال ةاج   وتطو،ة سياس   -04
 للنظام.ونظام امل لو ا  املوثق  التاع   ال مليا  هنتس  إعادة -05
 تء ي  النظام    الرتكيء على هنا  ثقاف  داعم  والتحءيء واملشارك . -06

 
تقريريى الريريوطي للسريريال     قت ريري  للمل    ورقريري  عمريري ISO 45001:2018التحووول إىل نظووام إدارة الصووحة والسووالمة املهنيووة وفووق املوا ووفة الدوليووة  حممريريت سريري ت البنريريا     -1

 .26/10/2018  اتر،  االطالع   https://mlsd.gov.sa/.../9%29%20م     2018أفة،     29  –  28املهني   والصح   

https://mlsd.gov.sa/.../9%29
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 ل ا لن.را  االتتقي  التاخل  والتقيي  الذايت    الرتكيء على رصت الثقاف  السائتة وجتا -07
 التتقي  النهائ  إلحتى جها  املنو التولي  للحصول على الشهادة.  -08
   صيان  النظام والتحسن املستمة. -09

 والشك  املواي ،وضو هذه اخلطوا  
 ( ISO 45001): يواح خطوات تطبيق نظام  (5-2)  شكل رقم 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source: kd-company, ISO-45001, https://kd-company.com/iso-45001/#1511869678164-

1969459a-ee16, le: 25/10/2018. 

میرية   (ISO 45001)  املهنيري   والسريال    إدارة الصريح   فم  خالل هذا الشك  ،تضو لنا أن تطبي  وتنءيريذ نظريام
  وذلري   وطبي تهريا   أحجا هريا  ذا  ري  أجري  النءري  والءائريتة الريي ت ريود علريى املؤسسريا  أختلري    وهأجموع     اخلطوا

  والثقافريريا   الريريتول  شريريىت  يف  املهنيريري   والصريريح   السريريال    علريريى  ا كريري   يف  املةج يريري   واملمارسريريا   السياسريريا   رصريريت   خريريالل   ريري 
  و ريا  املهنيري   ا ريوادل   ري    لتخءيريا  وابلترياي  األدا   تقيي    قا،ي   حتت،ت   على  املؤسسا   سيساعت  كما  واالختصاصا  

 .تكالي     هبا  ،ةتب 
  (OHSAS 18001)و (ISO 45001)الفرع الثالث: مقارنة بي  

  املبريريتئ   اإلصريريتار  ضريريو   ون (ISO 45001)  اجلت،ريريتة  التوليريري   املواصريريء   إبنشريريا   (PC ISO 283)قا ريري  جلنريري   
    1وه   بين  كما ،ل  (SOHSA 01180)و (ISO 45001)  هن  الواضح   الةئيسي  االختالفا     عتد  وجت 

 
1 - ISO Update, Differences between ISO 45001 and OHSAS 18001, http://isoupdate.com/resources/differences-

between-iso-45001-and-ohsas-18001/, le : 25/10/2018. 

 ISO التقيي  والتتقي  التاخل  

التتقي     قب   
 هيئ  التصت،  

 إعتاد وتنءيذ اخلطوا  

حتت،ت السياسا  
 واألهتاف 

املسؤوليا   
   والصالحيا

 التتر، 

 هنا  النظام 

املوافق  على   تقتي الطل  
 ال ةض 

التهيئ   
 واالست تاد 

حتلي  الوض   
 القائ  

 التنءيذ  نشة املءهوم 

فحب كءا ة  
األدا   
 وال مليا  

صيان  النظام  
 والتحسن املستمة 

https://kd-company.com/iso-45001/#1511869678164-1969459a-ee16
https://kd-company.com/iso-45001/#1511869678164-1969459a-ee16
http://isoupdate.com/resources/differences-between-iso-45001-and-ohsas-18001/
http://isoupdate.com/resources/differences-between-iso-45001-and-ohsas-18001/
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  ،ءريريريريةض  الريريريريذي  (SL Annex)  امللحريريريري   علريريريريى (ISO 45001) اعتمريريريريت   حيريريريريث  املواصريريريريء    هبيكريريريري   ،ت لريريريري   األول  الءريريريرية   -
  اإلدارة  نظري    واصريءا    ري   القاد ري   للجيريال  والت ة،ءريا   الشريائ    واملصريطلحا   والنصوص  املستوى رفي   اايك  و،وحت 

   ريريري   ال ت،ريريريت   ود ريريري   التنءيريريريذ   عمليريريري   لتسريريريهي   اايكريريري   هريريريذا  و،هريريريتف   (ذلريريري   إىل  و ريريريا   ISO 14001  ISO  9001 ثريريري  
 .و نظم  وف ال   نسق  هطة،ق   اإلدارة أنظم 

  املنظمريا   علريى    ثيث سيكون "املنظم (  سيا    إطار"  على  أكرب  تةكيء  هنا   اجلت،تة (ISO  45001)  واصء  يف -
  اجملتمري    ،توق ري    ريا  و ةاعرياة  هبريا   اخلاصري   أو  ليري التاخ  والسريال    الصريح    ري   وأعمري   أه ريت   و وضريوعا   قضريااي إىل تنظة أن 

 .والسال   الصح   هقضااي  ،ت ل  فيما   نه 
  فقريري   السريريال    ملريريت،ة  والسريريال    الصريريح    سريريؤوليا   هتءريريو،  (OHSAS 18001)  تتبريريد  الريريي  املنظمريريا   ه ريري   تقريريوم  -

  والسريال    الصريح   انري جو   ا إد ري  ضريةورة  علريى (ISO 45001)  ركء   لذا  املؤسس   عمليا  يف النظام د      هتال
  السريريال    إدارة  هنظريريام  ،ت لريري   فيمريريا  أقريريوى  قيريريادة  دور  اريريا  ،كريريون   أن   ال ليريريا  اإلدارة  ،ريريتف    ممريريا  للمنظمريري    ال ريريام  اإلدارة  نظريريام  يف

 .املهني  والصح 
 18001) نصريريريريريري   كمريريريريريريا  ولريريريريريريي    (Hazards)   ريريريريريري   هريريريريريريتال  (Risks)  و ةاقبريريريريريري   حتت،ريريريريريريت   علريريريريريريى (ISO 45001)  كريريريريريريء ر   -

OHSAS). 
 .ملخاطةه   واملقاولن املورد،   إدارة كيءي   االعتبار يف أتخذ  أن   املنظما  (ISO 45001)  ألء   -
  ت ة،ءريا   أ،ضريا  وهنريا   ال مري    و كريان   ال ا ري   املخرياطة    ثري    (ISO 45001)  يف  األساسريي   املءرياهي   ه ري  تغي  ت  -

 .1ل ملي وا  ي املهن والصح  السال    أدا   الء الي   والقياي  الةصت    ث   املصطلحا   لب    جت،تة
  ا ءريرياظ  ضريريةورة  علريريى  أ،ضريريا  املواصريريء   ونصريري "   وثقريري     لو ريريا "  أصريريطلو"  السريريج "و"  الوثيقريري "   صريريطلو  اسريريتبتال  ت   -

 .اا  للمخط  طبقا  نءذ  قت  ال مليا  مجي   أن      للتطكت   الالزم  ابلقتر املوثق   امل لو ا   هذه على
 اجلتول املواي  ا  يفابإلضاف  إىل  ا سب  ذكةه میكننا أ،ضا تلخيب هذه الءةوق

 
 
 
 
 

 

 
1- Grainger, COMPARING DIFFERENCES BETWEEN OHSAS 18001 AND ISO 45001, 

https://safety.grainger.com/facilities/ohsas-18001-vs-iso-45001, le: 25/10/2018. 

https://safety.grainger.com/facilities/ohsas-18001-vs-iso-45001
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 ( ISO 45001) الديثة واملوا فة  (OHSAS 18001) موا فة التغريات ببيواح  :  (3-2)   دول رقم 

  ورقري  ISO 45001:2018الصوحة والسوالمة املهنيوة وفوق املوا وفة الدوليوة  إىل نظوام إدارة التحوولحممريت سري ت البنريا   املصودر:
  اتر،  https://mlsd.gov.sa/.../9%29%20م     2018أفة،    29 –  28املهني   عم   قت   للملتقى الوطي للسال   والصح   

 .26/10/2018االطالع  
  يف  كمريا  نءس   هو  ،ءال  ال (ISO 45001)  اجلت،تة  للمواصء   ال ام  ااتف فملن  التغي ا  هذه    الةغ   لىف

(18001 OHSAS)   املنظم   أنشط  يف ،شار     ك   ورفاهي  سال    وضمان    قبول   غ  خماطة أي      ا ت   وهو. 
 (ISO 45001)  الفرع الرابع: متطلبات نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

   وضح  يف الشك  املواي  ه و  رئيس   هنود  عشةة     (ISO 45001) القياسي   واصء امل تتكون 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OHSAS 18001:2007 ISO 45001:2018 

 .اجملال 1.

 .املةاج   2.

 .واملصطلحا  الت ة،ءا  3.

 .املتطلبا  4.
  عا    تطلبا  1.4.
 السال   والصح  املهني .   سياس  .2.4
 . التخطي  .3.4
 .وال مليا    التطبي  .4.4
 .بالءح  .5.4
 .اإلدارة   ةاج   .6.4

 اجملال 1.

 الوائ  املةج ي .  2.

 . واملصطلحا  الت ة،ءا  3.

 السيا  التنظيم .  4.

 القيادة. 5.

 تخطي .ال 6.

 .التع  7.

 ليا . ال م 8.

 تقيي  األدا .  9.
 تحسن.لا  10.

https://mlsd.gov.sa/.../9%29
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 وفق مبدأ التحسب املستمر   (ISO 45001)  املهنية  والسالمة   إدارة الصحة   : متطلبات نظام(6-2)  شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ورقري  ISO 45001:2018وفوق املوا وفة الدوليوة  والسوالمة املهنيوةالتحوول إىل نظوام إدارة الصوحة حممت سري ت البنريا    املصدر:
  اتر،  https://mlsd.gov.sa/.../9%29%20م     2018أفة،    29 –  28املهني   عم   قت   للملتقى الوطي للسال   والصح   

 .26/10/2018االطالع  
وهريري  كمريريا   (ISO 45001)  املهنيريري   والسريريال    إدارة الصريريح   طلبريريا  نظريريام  هنريريت  ريري  هنريريود  ت،لريري  شريرية   بسريري  لكريري  وفيمريريا
  1،ل 

  (Scope) النطا   البند األول:
   (Normative references) امل ياري  املةج    البند الثاين:
  (Terms and definitions) والت ار،   املصطلحا   البند الثالث:

  ال اشريرية  البنريريت   حريريىت  الةاهريري    البنريريت    ريري   تبريريتأا  فقريري   أ ريريا البنريريود امللء ريري  فث عبريريارة عريري  إرشريرياد، تريريرب البنريريت األول  الثريرياين والثالريري
    وه  كما ،ل  
  الصريريح   حتريريتاي   فهريري   جيريري   املنظمريري   سريرييا  هنريريت   فءريري    (organization the of Context)  املنظمريري   سريرييا   البنوود الرابووع:

  واخلارجيري   التاخليري   البيئري   وحتت،ريت   مري  املنظ  عمري   جمريال  وأ  النشريا   يف  الكا نري   واملخرياطة  املنظمري    داخري   املهني  والسال  

 
iso-https://www.qualityacademy.org/blogA9-   2018  أكادمیيريري  اجلريريودة   ISO 45001  شوورم مبسووط وسووريع للموا ووفةإ،هريرياب هةكريريا      -1

 .25/10/2018  اتر،  االطالع   2018-45001

   (PLAN) ةحل  
تتضم  البنود رق   

1  2  3  4  5   
 . 7و 6

   (ACT) ةحل  
رق    تتضم  البنت 
10. 

 

   (DO) ةحل  
تتضم  البنت رق   

8. 
 

 ةحل   
(CHECK)   

تتضم  البنت رق   
9. 

 

https://mlsd.gov.sa/.../9%29
https://www.qualityacademy.org/blogA9-iso-45001-2018
https://www.qualityacademy.org/blogA9-iso-45001-2018
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  الريريذي  التطبيريري   نطريريا   دراسريري   ابإلضريرياف  إىل  امل نيريري   األطريريةاف  وتوق ريريا    تطلبريريا   وحتت،ريريت   الصريريل    ذا   القضريريااي  لتحت،ريريت 
 .(اإل كاني  حس   الءةوع مجي   أو  الشةك      فةع   املهني   والصح   السال   إدارة نظام  في   ،طب   أن   میك 

  و شريريريارك   القيريريريادة  هنريريريت   ويف   (participation worker and Leadership)  ال ريريريا لن  و شريريريارك   دةالقيريريريا  نووود اخلووووام :الب
  علريريى  ال ليريريا  اإلدارة  قريريترة  وإثبريريا   والصريريالحيا    املسريريؤوليا   وحتت،ريريت   التنظيميريري   واألدوار  السياسريري   رسريري   تريريتخ   ال ريريا لن
  جملريري   رئريي   أو  ال ريام  املريت،ة  ،كتبهريا  ورقري   أو  ثيقري و   هبريا  املقصريود  ء ابملواصري  السياسري   أن   حيريث   واملسريا ل   وااللتريءام  القيريادة
  و سريريريئوليا    هريريريام  هتحت،ريريريت   ،قريريريوم  كمريريريا  املهنيريريري   والصريريريح   السريريريال    جتريريرياه  أبكملهريريريا  الشريريريةك   والتريريريءام  التءا ريريري   لتوضريريرييو  اإلدارة
 .املهني   والصح  ابلسال   صل   ا  والذي  ال ا لن

  وحتت،ريت   الءريةص  حتت،ريت   ،ريت   كمريا  املخرياطة  وحتليري   ،ريت حتت   ،ريت   التخطريي   هنريت  ويف  (Planning) التخطريي  البند الساد :
  غريري    تطلبريريا   وأ،ريري   املهنيريري   والصريريح   ابلسريريال    املت لقريري   ابلتشريرية، ا   حصريرية  سريريج   عمريري   ،ريريت       املقرتحريري   الريريتحك   وسريريائ 
    ينريري   فريريرتة  خريريالل  يف  تنءيريريذها  املخطريري   األهريريتاف  حتت،ريريت   ،ريريت   ذلريري   وه ريريت   أ،ضريريا  حصريريةها  ،ريريت   تطبيقهريريا  ،ريريت   سريريوف  قانونيريري 
 .(األهتاف  لتنءيذ   اخلطوا   املطلوه  والربا  

  والتوعيري    والكءريا ة   ابملريوارد   ،ت لري    ريا  مجيري    االعتبريار  يف  األخريذ  جيري   بنريت هريذا ال  يف  (Support) الريتع  البند السووابع:
ابإلضريرياف  إىل     (املوثقريري   امل لو ريريا   لتصريريبو (والسريريجال   الوائريري    عبريريارة  تغيريري   ت   حيريريث  املوثقريري ه  وامل لو ريريا   واالتصريريال 

  مجيريريري    أن   والتطكريريريت   األ ريريرية  تطلريريري   إذا  تريريريتر،   وإعطريريريا ه   45001  أ،ريريءو  تطبيريريري   يف  املشريريرياركن  ال ريريريا لن  كءريريريا ة   ريريري   طكريريت الت
  التاخليري   لالتصرياال   ف ريال  نظريام  وعمري   وغ هريا  واألهريتاف  السياسري  وعري  أها ه  وع  على امل ني  واألطةاف ال ا لن

  ،ت لريريريري    ريريريريا  وكريريريري   ا ءريريريري   وكيءيريريريري   ا ءريريريري   وفريريريريرتة  سريريريريج   أو   ريريريريوذ   أي   ريريريريت، وت  إنشريريريريا   كيءيريريريري   حتت،ريريريريت   ،ريريريريت   كمريريريريا  واخلارجيريريريري 
 .الشكلي   الناحي     والوائ  ابلسجال 

  مجيريري    هتطبيريري   ذكةهريريا  السريرياه   املةاحريري   مجيريري     ريري   االسريريتءادة   ةحلريري   ت ريريي  وهريري    (Operation)  ال مليريريا   البنووود الثوووام :
  السريريال    نظريام  علريريى  تريؤثة  أن   میكريري   ا  هري   ت ا ريري   جهري    وأ،ريري  املريورد،   وتقيريريي   املخرياطة  حتليريري   يف  املخططري   الريريتحك   وسريائ 
   .الطوارئ وجتارب  الطوارئ  حاال  يف  للتصةف وخط  إجةا  عم   ،ت   كما  ابلشةك   املهني  والصح 

  السرياه   البنريود  مجيري    أن       لتطكت ا  األدا   تقيي   هنت  ،تضم    (evaluation Performance)  األدا  تقيي  البند التاسع:
  ،ريريت   كمريريا  وغ هريريا   واإلضريريا ة  ال القريري   واألتةهريري   الضوضريريا   لقيريرياي  هيئيريري   قياسريريا   عمريري   ة،ريري ط   عريري   هءاعليريري   قهريرياتطبي  ت   ذكةهريريا
   تطاهقري   والشريةك   الواقري    يف   طبقري   السريادي  البنريت   يف  ذكةهريا  السرياه   األخريةى  واملتطلبريا  القريوانن حصة قائم  أن  التطكت 
  والصريريح   ابلسريريال    عالقريري   اريريا  ليريري عم  كريري   أن    ريري   تطكريريت لل  دور،ريري   هصريريء   داخليريري    ةاج ريريا   عمريري   ،ريريت       القائمريري    هريريذه   ريري  

  املةاجريريري  علريريريى    وجيريريري   للمواصريريريء   وطبقريريريا  للقريريريانون   وطبقريريريا  التاخليريريري   لاجريريريةا ا   طبقريريريا  صريريريحيو  هشريريريك   تطبيقهريريريا  ،ريريريت   املهنيريريري 
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  هنا،ريري   ويف  املطاهقريري   عريريتم  حريرياال   وضريري    يف  ا ياد،ريري   لتريوافة  املهنيريري   والصريريح   السريريال    إدارة  عريري    سريريتق   ،كريريون   أن   الريتاخل 
  النظريام  تطبيري    ري   للتطكريت   املريت،ة،    ري    دور،ري   اجتماعريا   ه مري   اإلدارة  جملري   رئريي   أو الشةك  عام  ت،ة ،قوم البنت  هذا

 .ا اج  عنت   املوارد وتوف 
  حتقيريري   وعمريري   الوشريرييك   وا ريريوادل  ا ريريوادل  حصريرية  عريري هريريذا البنريريت    ،ريريتكل    (Improvement)  التحسريرين  البنوود العاشوور:

  أ،ضريريا  وجيريري   أخريريةى   ريريةة  تكةارهريريا  دون   للحيلولريري   حالريري   لكريري    تصريريحيحي  أف ريريال  عمريري و   املطاهقريري   عريريتم  حريرياال   وحصريرية  فيهريريا
 .املواصء     األساس  ااتف ألن   املستمة التحسن
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 المندمجة )الجودة، البيئة، الصحة والسالمة المهنية( اإلدارة أنظمة الرابع: المبحث

والتشريرياه  املوجريريود  ئريري  والصريريح  والسريريال   املهنيريري   ر،ريري  للجريريودة  البييف املباحريريث السريرياهق  عريري  األنظمريري  اإلدا  تكلمنريريا
  اإلدارة أنظمري   ظهريور إىل أدى  ريا والت قيريتا   با التشري   ري  الكثري  تطبيقهريا يف صرياروأنري     إليهريا   املؤسسري  وحاجري   هينها
  كلهريا  ألنظمري ا هريذه  ري  جريوةاملة  األهريتاف حیقري  وهسريي   سريل   واحريت  نظريام يف األنظمري   هريذه خمتلري  تريت   الريي  تجم نامل

  واضريو  فهري   توف   وهذا  ا سوف نتناول  يف هذا املبحث والذي ،هتف إىل  تنءيذها يف والبساط  السهول  على ف وحیا
  هريرين األنظمريري  املكونريري   الريريت    جمريرياال    تجمريري ناهيريري  أنظمريري  اإلدارة املذلريري   ريري  خريريالل الت ة،ريري  أو   تجمريري نامل  اإلدارة  نظمريري أل

  نريريري  لريريريادارةهريريرين األنظمريريري  املكو وأوجريريري  االخريريريتالف  جريريريةا ا  املشريريريرتك   اإلالريريريي تواجههريريريا   وأهريريري  التحريريريتاي     لريريريادارة املنتجمريريري 
 . الي حتول دون إد ا  أنظم  اإلدارة املنتجم   ةاقي الءوائت وال ع    ا ت،ث  ،ت  سوف أخ او   املنتجم 

 المطلب األول: ماهية أنظمة اإلدارة المندمجة

نتجمري    ريري   املدارة  اإلأنظمري   أال وهريو    جملمريوعيريريت ،سريمو إبدارة انظريام إدارة وحسريوف نريتكل  يف هريذا املطلري  عري   
كيريريريان واحريريريت وحيريريريت ،لريريري   ( يف  جريريريودة  هيئريريري  وصريريريح  وسريريريال    هنيريريري  أنظمريريري  إدار،ريريري   هريريريت   عريريريتة    خريريريالل إجريريريةا ا   وحريريريتة

سريريريوف هنريريت  يف هريريريذا اجلريريء  أاهيريريري  أنظمريريري     واريريريذا  ابلكيريريات  السريريرياهق  حمتءظريريا يف سريريريلوك  ابلتناسريريري  داخريري  وخريريريار  الكيريريان.
   خريالل شرية   ءهريوم النظريام املنريت   وت ة،ري  أنظمري  اإلدارة املنتجمري     التطرية  إىل املبريادئ األساسريي    تجم نة املإلدار ا

 النت ا  أنظم  اإلدارة وأه  خصائصها.    
 ماذا نقصد بنظام مندمج )متكامل(:  األول الفرع

  كيريان  اسريتخالص  أجري     أكثة أو سينأسا كيانن هن توجت  أن  میك  الي الةواه  وت ء،ء إنشا  هو الت  
وه بارة أخةى     1الكيات  هن فيما  التاخل  الرتاه  على سلوك  يف وحیاف  الساهق  الكيات  جيم   فق  وواحت  واحت 

عبريريارة عريري  مجلريري   ريري  األ ريريور تتمثريري  يف هريريتم جممريريوع ا ريريواجء التقنيريري   التنظيميريري  والبشريرية،  الريريي    التكا ريري أو  أ،ضريريا االنريريت ا   
داخ  املؤسس  على حنريو جي ري  كافري  النشرياطا  حمققري  هشريك   ثمرية وف ريال  أ ريا يف السرييا    حس  وأوج  التتزرت ي  الت

اإلداري فنقصريريريت هريريري  وضريريري  مجيريريري  تطبيقريريريا  اإلدارة يف نظريريريام واحريريريت أو رهريريري  ال مليريريريا  املختلءريريري   ريريري  ه ضريريريها الريريريب    ريريري   
میكري  أن ت ريي أ،ضريا خمتلري   يري  األنظمري   هري   إن هذا ال ، ريي ابلضريةورة إد ريا  مج   2 شكل    ين  أو حتقي  هتف حمتد

  كمريا    ستواي  التنسي  الي میك  أن تكون هن هذه األنظم  واملتميءة هوجود أجءا   شرتك  وأخةى خاص  هكري  نظريام

 
1- Dakkak Badr et autres, Diagnostic du Système de Management Intégré Qualité, Sécurité, Environnement des 

PME/PMI Marocaines, Hal Submitted on 16 May 2013, P 02, https://hal.archives-ouvertes.fr, le 09/ 01/ 2019. 
2- David Hoyle, Quality management Essentials, Elsevier Limited, Oxford, 2007, P 73.  
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  علريريى  كريري  املؤسسري  أو ه ضريريها فقريري   ريري  أجءائهريريا أو مجيري  األنظمريري  املوجريريودة أو االقتصريريار  ت ا نريرياال،شريريم  هريريذا    أن   میكري 
 .  1تنءيذ     ؤسس  إىل أخةى على حس  حاجاوا اخلاص وستل  طة،ق  ال ه ضها فق  

نظووام     2  حيريث  ريت  تسريتختم ال ت،ريت  ري  املصريطلحا  للت بري  عنريأ ا فيما خيب النظريام املنريت    املتكا ري ( ف
نظوووام     البيئريريري (-السريريريال  -أنظمريريري  اريريريا أحكريريريام  شريريريرتك  علريريريى قريريريتر اإل كريريريان  وأحكريريريام حمريريريتدة تت لريريري  هريريريريري اجلريريريودة   متناسوووق 
نظووام  (   دارة   اجلري  هريرينء  الشريك اإلحالريري  عناصرية  )  وموحوود  نظووام مشوول (   ظمري  ذا  عناصريرية  تتاخلري أن  )  متووداخل
(  ولكري  ال نقصريت ابلنظريام املنريت    املتكا ري (  نظام ،طب  علريى جمموعري   ري  األنشريط  أو الرينظ  الءةعيري وشامل ) إمجايل

نظمريري  الءةعيريري  اجلريريودة  األ ريري  والسريريال    وإ ريريا نقصريريت أن األ"نظريريام واحريريت" أبسريريلوب واحريريت وإجريريةا ا  وت ليمريريا  واحريريتة   
    3والبيئ 

 میك  أن تكون أطةافا  شرتك   أطةافا  نءصل  وخاص ه -
 میك  أن حتتوي على عناصة  تتاخل  فيما هينهاه -
  أ ريريريري -يئريريريري " أو "أنظمريريريري   تناسريريريريق  جريريريريودةه-أ ريريريري  وسريريريريال  -حیريريريري  أن تكريريريريون  نسريريريريق   شريريريريرتك  يف "نظريريريريام شريريريريا   جريريريريودة  -

 هيئ ".-أ   وسال  -هيئ " أو " جودة-أ   وسال  -لادارة الشا ل  جودة هيئ " أو "نظام- وسال 
  ينري  وحمريتدة و ءهو ريري  للتكا ري  تسريريموولكري    ريد  تكا ريري  ال ت ريي  ةكريريءي ولكري  ابل كري  إن االعتمريرياد علريى  بريريادئ   

 أمارس  الال ةكء، .
(SMI) *الفرع الثاني: تعريف أنظمة اإلدارة المندمجة

** 
  إصريتار  ه مليري  الريتول   ري  ال ت،ريت   سريتوى علريى تطبيقري  انتشرية حريت،ث كمريتخ  تجمري نامل اإلدارة تب ترية 
  ملت لقري ا  (ISO9000)   واصريءا  لسلسريل  إصريتار كريطول 1987 سرين  هريتأ  والريي ال ريامل  املسريتوى علريى  املواصريءا 

  جتماعيري اال املسريؤولي و   (ISO14000)  كالبيئري   تنوعري  أجرياال  خاصري  أخريةى إصريتارا  عريتة وتلتهريا اجلريودة   إبدارة
(ISO26000)   امل لو ريريريا   أ ريريري   إدارة  (ISO27000)   وإدارة الصريريريريح  والسريريريال   املهنيريريريري  (18001 OHSAS)خل..ا   

 . تنوع   جغةافي   ناط  يف نشاطها وتوسي   أدائها ضب  على ؤسسا امل تشجي   إطار يف وذل 

 
1- Béatrice Bellini et Marianne Parry, Système De Management Intégré: Vers Un Référentiel D’évaluation des 

pratiques, 10° Rencontres Sur La Prospective Des Métiers: Quel management demain?, le 16 mars 2010, l’ESSEC, 

P 4.  
2- Bernard Froman, Jean-Marc Gey, Fabrice Bonnifet, Qualité Sécurité Environnement - Construire un système 

de management intégré, Op.cit, PP 151-152.   
3- Ibid., P 152. 

املتكا لريري   أنظمريري  اإلدارة املتكا لريري       خالل إطالعنا على عتة  ةاج  وجريريتت أن أنظمريري  اإلدارة املنتجمريري  اريريا عريريتة  سريريميا  وهريري   اإلدارة املنتجمريري   اإلدارة املتجمريري   اإلدارة  *  
 ونظام اإلدارة املنت  .  م اإلدارة املتجم تكا    نظااألنظم  اإلدار،  املتجم   نظام اجلودة املتكا    نظام اإلدارة امل

 ** SMI (Système Management Intégrée) / IMS (Integrated Management System). 
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  حيريث رمسيري ه غري   هطة،ق  هاذكة  فيها دور  الي اجملال  ه   أدهيا  يف كان  تجم نامل اإلدارة  منظأل  ظهور  أول  أن غ   
   ري  فشرييئا شرييئا ،تطريور املءهريوم هريذا  هريتأ     اهبري املت لقري  والتقرياراب   ا كوتوري تقتي   اكت ة،ءه اعناصةه خمتل  تناول 
  الصريريريح    البيئريريري   اجلريريريودة    تجمريريري نامل  اإلدارة   مريريرينظأ  ال ريريرياه  يف  األعمريريريال   نظمريريريا   بنريريري ت  1990ذ  و نريريري   التطبيقريريريا   خريريريالل

 إشهار كوسيل   ااعتربو  كما  التولي   السو   حتتاي  اخالا     تواج   تنافس  حقيق   وهةهان   كةهان   (املهني  والسال  
  الريي  ؤسسريا امل  ري  ال ت،ريت  لريتى  تسريارع  هصريورة  تجمري نامل اإلدارة  مرينظأ تطريور إىل  أدى ريا   هريذا اريا  عريامل  وت ة،ري 
     الصريناعي   ؤسسريا امل يف هتا،ري  تجمري نامل اإلدارة  مرينظأ ظهريورل و،ريؤرا  .تنميتهرياو  لتطو،ةهريا وف الري   ها ري  وسرييل  ااعتربو
  حمريتدة  عامليري   واصريء  إبصريتار ؤسسريا امل  طالبري  اسريتمةار،   ري   اخلت يري    األعمريال  نظمريا   ليشريم  ه ريتها انتشرية
 .1و تناسق  ل  تكا  هطة،ق  املهني  والسال   الصح  - البيئ   -للجودة   وحت  نظام لضب  ودقيق   شا ل  

 ،ل   فيما  هن الت ار،  الي تناول  أنظم  اإلدارة املنتجم  میك  إدرا  عتد  نها فم
ت ةف أنظم  اإلدارة املنتجم  أبهنا هنري  اإلدارة املنطقيري  واملنهجيري  الريي تسريمو ابسرياذ القريةارا  اإلسريرتاتيجي  والتشريغيلي    -

إىل ف الي  أدا  املؤسس     حيث اجلودة والبيئري   ري  جهري     ةئيسي  الي تؤدياملثلى والي أتخذ ابالعتبار مجي  اجلوان  ال
   اأبهنريري  تجمريري نامل  اإلدارة   نظمريريأ  (AFNOR) ت ريريةف  أ،ضريريا  السريرييا   هريريذا  ويف .2والصريريح  والسريريال   املهنيريري   ريري  جهريري  أخريريةى

  يئري  الب اجلريودة   ري   املختلءري  للمتطلبريا  و تناسريق  شريا ل  هطة،قري   للنظرية  وجهري  اخلطوا     جمموع  أو هن  ع  عبارة
 .3املهني  والسال   الصح 

(  هريريريو نظريريريام ،سريريريمو إبدارة ال ت،ريريريت  ريريري  جمريريرياال  اإلدارة املختلءريريري   SMIنظريريريام اإلدارة املنريريريت    نظريريريام اإلدارة املتكا ريريري     -
   للجريريودة ISO  9001داخريري  نءريري  املؤسسريري   ثيريريث جيمريري  هريريذا النريريوع  تطلبريريا  امل ريريا،  املتوافقريري   ريري  ه ضريريها الريريب    

18001  OHSAS  45001و  أ  ISO      للسريريال   والصريريح  املهنيريريISO 14001  أكثريرية كءريريا ة     ؤسسريري للبيئريري ( جل ريري  امل
 .4و،تيو نظام اإلدارة املنت   ر ،  شا ل  للشةك     خالل الوع  تمي  ال مليا  و ةاعاة التءاعال  فيما هينها

ودة والبيئري  والصريريح     ضري   واصريريءا  للجريت ريي وجريريود  واصريء  واحريت تضري  عريريتة  واصريءا   ثري  أنظمري  اإلدارة املنتجمري   -
والسريريال   املهنيريري  يف  واصريريء  واحريريتة ثيريريث ،نشريريط لريريت،نا نظريريام  تكا ريري  عنريريت تطبيقريري  حنقريري   تطلبريريا  عريريتة  واصريريءا  يف  

  .5نء  الوق 
 

لريري  دراسريريا     جم (2017-1998حتليليووة ) اجلمائريووة دراسووة األعمووال ملنظمووات حووديث  تو وون املدجمووة اإلدارة نظوومهوحةود فتيح   هريري  سريريت،ةة عمريرية  قريريور،  سريري اد     -1
 .138ص     2019   02  ال تد  6  اجمللت  2  جا    قسنطين   اقتصاد، 

2-Vadastreanu Adela Mariana and Other, quality, environment and health integrated Management Systems: A 

literature review, Journal investment and management, Vol 4, No 6, 2015, P 353. 
 .137  ص ةج  ساه    يح   ه  ست،ةة عمة  قور،  س ادهوحةود فت  -3

4- A. TALBI ET AUTRE, Diagnostic du Système de Management Intégré Qualité, Sécurité, Environnement 

des PME/PMI Marocaines, QUALITA2013, Compiègne, France, Mar 2013, P 02. 
5- Vincent lacolare, François lorek, Intégrer le système de management de l’entreprise, Afnor éditions, 2011, P 

70.   
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ت ريريريةف أنظمريريري  اإلدارة املنتجمريريري  أبهنريريريا ذلريريري  النظريريريام الريريريذي جيمريريري  هريريرين ثالثريريري  أنظمريريري  يف نظريريريام واحريريريت أكثريريرية كءريريريا ة أيخريريريذ    -
الةئيسريريريي  الريريريي تريريريؤدي إىل ف اليريريري  أدا  املؤسسريريري   ريريري  حيريريريث اجلريريريودة والبيئريريري   ريريري  جهريريري  والصريريريح     بريريريار مجيريريري  اجلوانريريري ابالعت

 .1والسال   املهني     جه  أخةى
ا حیتريريوي علريريى جمموعريريا  فةعيريري   ريري   نظا ريريا واحريريتا أو  ةكريريءاي  هريري  نظا ريري   ريريي هشريريك   نهجريري تال    أنظمريري  اإلدارة املنتجمريري   -

 .2على أجءا   شرتك  وأخةى حمتدة ي میك  أن حتتوياجلودة والسال   والبيئ  ال
ا  ،  اجلودة والسريال   والبيئري  وفقرينظام إداري جي   إدارة األجءا  املشرتك  هن   ا    عبارة ع ه  أنظم  اإلدارة املنتجم  -

 .3خلصائب الشةك   قطاع النشا  والسياس  واملوارد البشة،  واملالي ( هطة،ق  شا ل 
 ريري   عبريريارة عريري   ريرينه  إداري تطريريوع   أنظمريري  اإلدارة املنتجمريري     ة میكننريريا أن نسريريتنت  أبن اهق  الريريذكالسريري  ر، او ريري  خريريالل الت ريري

للمؤسسريريري    ضريريريمان امليريريريءة التنافسريريريي  املسريريريتتا    تف إىل التحسريريرين املسريريريتمة لريريريلدا  ال ريريريام و وريريريقبريريري  إدارة املؤسسريريري   ثيريريريث  
نظريريام إدارة  لبريريا  كريري   ريري    ريري  خريريالل د ريري   تط  وهريريذا  ابإلضريرياف  إىل حتقيريري  الةضريريا ال ريريام جلميريري  األطريريةاف ذا  املصريريلح 

أهريريريتاف هريريريريذه    حتريريري  سريريريق  واحريريريريت ،لريريريي خمتلريريريري و نظريريريام واحريريريريت    يف  اجلريريريودة  إدارة البيئريريري  وإدارة الصريريريريح  والسريريريال   املهنيريريريري 
  ،سريتتل  ةج يريا   أثاهري  وهري  ت تريرب   يف نظريام  تناسري   األنظم  و،لغ  الت قيتا  الريي میكري  أن تنشريط هرين هريذه األنظمري 

يف  و    ن واحريريريت.  والبيئيريريري  واالقتصريريرياد،  يف  االجتماعيريريري   االعتبريريريارا   خيريريريتم  سريريريرتاتيج ا  تسريريريي ي   ريريري   وفريريري   ت مريريري   ا ثيريريريثهبريريري
 .نظم  اإلدارة املنتجم و اإلطار ال ام أليوضمیكننا تالشك  املواي 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
أ ر تطبيق نظام اإلدارة املتكاملة للدودة والبيئة والصحة عل  األداء البشر  يف املؤسسات االقتصادية: دراسة حالة مؤسسة فريتووال  قةوف صاح  ،وسء  رفي     -1

    .246  ص2020   02  اجلء   01  ال تد  11  اجمللت  جا    اي   ليان    صاد اجلت،ت  جمل  االقتعنابة
2 - Béatrice Bellini et Marianne Parry, Système De Management Intégré: Vers Un Référentiel D’évaluation des 

pratiques, Op.cit, P 4. 
3- A. ADJTOUTAH, Qualité, Sécurité, Environnement Système de Management Intégré Stratégies et 

methodologies, Info CETIM, N 14, Décembre 2008, P 01. 
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 : اإلطار العام ألنظمة اإلدارة املندجمة (7-2)شكل رقم  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    إعتاد الباحث. املصدر:
  لت ريريتد األنظمريري  اإلدار،ريري  والتشريرياه أنظمريري  اإلدارة املنتجمريري  ت تريريرب كنتيجريري   ،تضريريو لنريريا أبن      خريريالل هريريذا الشريريك فمريري

 املوجود هينها  وه  تلي  تطلبا  خمتل  هذه األنظم  يف نظام واحت حیق  النتائ  واألهتاف املةجوة  ن .
 المبادئ األساسية الندماج أنظمة اإلدارة: الفرع الثالث

  1النقا  التالي يف   ( أنظم  اإلدارةتكا  نت ا   الاسي   ال املبادئ األسمیك  إمج
  ث  تتطل  عتم تكريةار يف اإلجريةا ا ضمان عملي  التكا   هن األنظم  الءةعي  الثال  فلجتن  التكةار وعتم التنسي  -

 الس  النظام.والت ليما   لذا    األحس  أن تكون اإلجةا ا   وحتة و نسق  يف  ن واحت حىت نضم  س
  ئا ضريريةوراي لضريريمان اسريريتمةار،ت   ألن الريريي تة،ريريت اعتمريرياد نظريريام إداري  تكا ريري  ، ريريت شريريي  ؤسسريري  ظريريي  جهريريود األفريريةاد يف املت  -

النظريريريام اإلداري املتكا ريريري  ،تطلريريري  سريريريلوكيا  جت،ريريريتة يف ال مريريري   أسريريريالي  جت،ريريري  يف اسريريرياذ القريريريةارا   أ ريريريا  جت،ريريريتة يف  
 وخارجي . ى جت،تة داخلي   التسي   طة  جت،تة يف توز،  املوارد  ر 

لنظريريام اإلداري املتكا ريري  اجليريريت هريريو  ألن ا   الصريريح  والسريريال   املهنيريري    البيئريري   التكيريري   ريري  املسريريتجتا  املت لقريري  ابجلريريودة   -
 .الصح  والسال   املهني    البيئ   الذي أيخذ ه ن االعتبار املستجتا  والتطورا  الي ت ةفها ك     اجلودة

 
1 - Bernard Froman, Jean-Marc Gey, Fabrice Bonnifet, Qualité Sécurité Environnement - Construire un système 

de management intégré, Op.cit, P 152.   

 نظام إدارة اجلودة
(SMQ): 

ISO 9001 

  نظام اإلدارة البيئي 
(SME)   : 

ISO 14001 

نظام إدارة الصح   
  والسال   املهني 

(SMS) : 

OHSAS 18001/ 

ISO 45001 

حتقي  رضا ال مال  
   خالل  ن  

 ا  األخط

 و التلول تقلي 
 البيئي   التطث ا 

الصح  والسال    
يف ال م  و ن  

  األخطار

 الءهون 

 البيئ  

 األشخاص 
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   مرينظأسسري  جيري  أن ،كريون جريء ا  ري  النظريام اإلداري وعليري  فملنري  ابألحريةى علريى   علريى نتريائ  املؤ إن ك   ا لت،  أتثري  -
  هنيريريري   البيئريريري   ال مريريريال  املاليريريري  شريريريم  مجيريريري  األنظمريريري  الريريريي تةتكريريريء علريريريى اجلريريريودة  الصريريريح  والسريريريال   املتاإلدارة املنتجمريريري  أن  

 .1 تجمنأن تكون     جي  أ د أن مجي  ال مليا  والوائ  الي حتتو،ها .. اخلاأل  ...
   وضريريري  نظريريريام إدارة اجلريريريودة  البيئريريري  ريريري  املهريريري  االنتبريريرياه إىل ه ريريري  النقريريريا  الريريريي سريريريب إد ريريريا  األنظمريريري   فريريريال ،كءريريري   ريريريثال  -

    هريريريذهوالسريريريال   املهنيريريري  يف دفريريريرت واحريريريت للسياسريريريا  واإلجريريريةا ا   أو وضريريري  هريريريةت   لاعريريريالم ا ي ،ت ا ريريري    هريريريا أو مجريريري
  هريريري  ذلريريري  املءهريريريوم أ،ريريري  تكريريريون اإلدارة  إن اإلدارة املنتجمريريري    صريريرياح املؤسسريريري   هريريرياألنظمريريري  كلهريريريا يف  صريريريلح  واحريريريتة  ريريري   

    الوظريريائ  يف  ن واحريريت  ف لريريى سريريبي إبدارة جمموعريري   ريري  للمسريريئولنالوظيءيريري   وزعريري  علريريى مجيريري  املؤسسريري  ثيريريث تسريريمو  
  نءري  الوقري يف    اخلاليري .....املثال میك  ملسريؤول اإلنتريا  أن ،ريت،ة التصريني   اجلريودة  البيئري   الصريح  والسريال   املهنيري   امل

 ( املخول إلي . اإلنتا يف جمال اإلنتا   عملي  
  إذا  ريا دعري  ا اجري  إىل ذلريري   وال  جيري  ج ري  نظريام اإلدارة املنتجمري  قريرياهال إلدخريال عناصرية جت،ريتة أو أنظمري  أخريريةى  -

  ف  وحريريذفهال للتغيريري  إبضريرياكونريري  قريريا  میكريري  ج لريري   غلقريريا غريري  قاهريري  للتغيريري  وهريريذا ، تريريرب  بريريت ا أساسريرييا يف هريريذا النظريريام وهريريو
 عناصة وأنظم  جت،تة هك  سهول . 

  وكريريذل   اقريريتر اإل كريريان لتحقيريري  الء اليريري  والكءريريا ة واملةونريري  املةجريريوة  نهريري   هسريرييط  املنتجمريري   اإلدارة  مريرينظأ  كريريون ت  أن   جيريري   -
 .نظم ءةص يف ك  عملي   وجودة يف األفملن  جي  حتت،ت عوا   النجا  وال

 إلدارة المندمجةالفرع الرابع: خصائص أنظمة ا

ملنتجمريري   حاولنريريا تلخريرييب جمموعريري   ريري   ه ريريت االطريريالع علريريى خمتلريري  املصريريادر الريريي تناولريري   وضريريوع أنظمريري  اإلدارة ا
 اخلصائب الي تتميء هبا أنظم  اإلدارة املنتجم  وه   وضح  يف النقا  التالي    

  .2املختلء  اإلدار،  ألنظم ا ملتطلبا   تجاه االس على قادرة  تناسق   نظو   تطو،ة على تجم نامل اإلدارة   منظأ كءتة  -
  إبرضريا  ،سريمو ثيريث  النتريائ ه حتسرين وابملقاهري  النشريا  اسريتتا   ،ضريم   رينه  هو لادارة  الثالل  األنظم  د   إن   -

  ر اي  ،ترييو فهريو ( املنظمري  (داخل   نظور  و   .البيئي  التهت،تا  وارتباطا  ابأل   املةتبط  املخاطة يف والتحك  الءابئ 
 .3الوق  ورهو التكالي  سءي  امل تمتة  لاجةا ا  و تكا ل  شا ل 

 
1- Philipp Weiß and Jörg Bentlage, Environmental management systems and certification, The Baltic University 

Press, 2006, P 85. 
2- Abouettahir Rachid, Management intégré: Qualité, hygiene, sécurité et environnement dans une démarche 

de développement durable, cas des entreprises Marocaines, These de doctorat, UNIVERSITE ABDELMALEK 

ESSAADI, 2013, P 24. 
3- Jadid Kaoutar, Le management intégré QSE selon les Référentiels ISO 9001/ ISO 14001/ISO 27001, Mémoire 

d’Intelligence Méthodologique, utc, France, 2015, P 13. 
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  علريى الت   هذا  و،ستنت   البيئ  السال    اجلودة   الثالث  األنظم  تكا   على  تةكء إسرتاتيجي  تجم نامل اإلدارة ت ترب  -
 .1الثالث  املواصءا  سلسل  هن نظة،  تشاهبا  وجود إىل تش  الي املالحظ 

  والريي جتمري  هرين ثريالل أهريتاف وهري    جم  هري  املسريئول  علريى حتقيري  التنميري  املسريتتا   يف املؤسسري  م  اإلدارة املنت أنظ -
 .2الء الي  االقتصاد،  وال تال  االجتماعي  وا ءاظ على البيئ 

  لري  وحاجريا هطة،قري  تلريي فيهريا  طا  هريتافاألذل  النظام اإلداري الذي ،سريمو هتحقيري   أنظم  اإلدارة املنتجم  ه   -
    والسريال   املهنيري  يف نظريام واحريت نظ  اإلدارة الءةعيري  اجلريودة  البيئري  والصريح  خالل انت ا      ف ذا  املصلح األطةا

   وهسياس  واحتة وهتلي  واحت.
  أن  غري  اإلدارة  نظري   ري  فريطكثة نظريا ن هرين وتناسري  تكا ري  وجريود علريىنظمري  اإلدارة املنتجمري   أل  ت  الري  ءهوم ،ؤكت   -

  قبري   ري  واعتمريادا  انتشريارا األكثرية هري   (OHSAS18001)و  (ISO14001)   (ISO9001)  الريثالل األنظمري  د ري 
  د ري  میكنهريا نشرياطها وطبي   ؤسس امل  خصوصي  حس  ولاشارة  ال امل  املستوى على األعمال  نظما       ال ت،ت 
 .3...اخل(22000ISO)   (27001ISO)   ث  أخةى أنظم 

  اجلريريودة  البيئريري  والصريريح  والسريريال    و أن غالبيريري  الكتريريااب  تريريذكة نظريري  إدارةدارة املنتجمريري  هريرياإلأنظمريري   إن  ريريا ،الحريري  يف    -
    السريريال   املءةوضريري  عليهريريا  ريري  طريريةفاملهنيريري   ذلريري  أن   ظريري  املؤسسريريا  جيريري  عليهريريا أن تسريريتويف الشريريةو  البيئيريري  وشريريةو 

     الصرييان   املسريؤولي ة امل لو رياكريملدار   اإلدار،ري  األخريةى  األنظمري أ ا ابلنسب  لباق     ا كو ا  واألطةاف ذا  املصلح 
  ود ضريغ  علريى املؤسسريا  ألخريذها ه رينيف هذه الكتااب  نتيجري  لضري   أو عريتم وجري  تذكةاالجتماعي   فه  تدرا  ا  

    ذا  طبي ريري  متكريري   ريري االعتبريريار أو وجريريود غمريريوض يف كيءيريري  د ريري  هريريذه األنظمريري  غريري  أنريري  جيريري  أن تكريريون اإلدارة املنتجمريري
 .4املؤسس  يف املستقب في   يف جت،ت قت تءكة احتوا  أي نظام إضا

  ىل حريريريت ا ن وهنريريريا تكمريريري  الصريريري وه  يفاإلدارة املنتجمريريري  إأنظمريريري    ريريريا ،الحريريري  أ،ضريريريا هريريريو عريريريتم وجريريريود أي نظة،ريريري  تصريريري     -
  لتطريريو،ة  واصريريءا  قياسريريي كانريري  هنريريا  ال ت،ريريت  ريري  النقاشريريا     إذاتقيريريي  هريريذا النظريريام نتيجريري  للت قيريريت الريريذي ،تميريريء هريري    

نظريةا    هو  ا ، ترب غ  واق   ه   الش  يف نظام لادارة املنتجم   و   (ISO 9001)و  (ISO 14001)تشم  ك      
ال ناصريرية    اإلدارة املنتجمريري  خيتلريري   ريري   ؤسسريري  إىل أخريريةى علريريى حسريري  عريريتة عوا ريري  سريرييت  ذكةهريريا يف   نظمريريأإىل أن تنءيريريذ  

 
1- Dakkak Badr et Autres, Diagnostic du Système de Management Intégré Qualité, Sécurité, Environnement des 

PME/PMI Marocaines, op.cit, https://hal.archives-ouvertes.fr, le 09/ 01/ 2019. 
2- Florence GILLET-GOINARD, Bâtir un système intégré Qualité/Sécurité/Environnement De la Qualité au 

QSE, Groupe Eyrolles, 2006, P 18. 
   ةجريري  سريرياه    (2017-1998حتليليووة ) اجلمائريووة دراسووة األعمووال ملنظمووات حووديث  تو وون املدجمووة اإلدارة نظوومهوحةود فتيحريري   هريري  سريريت،ةة عمريرية  قريريور،  سريري اد     -3

 .140ص
4- I.A. Beckmerhagen et al, Integration of management systems: Focus on safty in nuclear industry, 

International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 20, No 2, 2003, P 217. 
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اال   اجملريري  ه ريري   يف  ةحمريريتود  اج لهريري  أو   اإلدارة املنتجمريري  عا ريري   نظمريريأالقاد ريري   كمريريا میكريري  للريريب   القريريول أنريري  میكريري  ج ريري   
 .1كاجلودة والبيئ   ثال

مجيري     اإلدارة املنتجم  هو متيءها هتقتي نظام واحت  ءتريو  حیتريوي علريى   نظمأيف  أ،ضا  إن    أه  اخلصائب املوجودة   -
وأنري   كمريا      تطلبا  الوظائ  اإلدار،  للمؤسس  عوضا ع  تلبي   تطلبا  ك  نظام  ءصول علريى حريتى األنشط  تلي
إال أهنريري     ا خرية    تطريو،ة كري   ري  نظريام إدارة اجلريريودة  البيئري   الصريح  والسريال   املهنيري  هصريء   سريتقل  عريري علريى الريةغ   ري

اإلجريريريةا ا      املخططريريريا    ،تميريريريءون ه ناصريريرية  شريريريرتك  هريريريذه ال ناصريريرية تتمثريريري  يف السياسريريري   األهريريريتاف  التنظريريريي   الوائريريري  
التخطريي   التوجيري     خالل عمليري   يمي  للمؤسس    ي والءلسء  التنظالسجال  واملةاج   وكلها تتخ  يف النظام اإلدار 

 .2للتحسن املستمة  (PDCA) واملةاقب  أو كما ، ةف ه جل  دمیين   
بــي  األنظمــة المكونــة لــإلدارة المندمجــة وأهــم التحــديات التــي  الــدمج مجــاالتالمطلب الثاني: 

 تواجهها

  اإلدارة املنتجمري   اجلريودة  البيئري   الصريح   نظريام  كريون ألنظمري  فريملن لكري   السرياهق باحثكما تطةقنا ساهقا يف امل
األنظمريري    تطلبريريا   هريرين    الريريت    جمريرياال سريرينقتم يف هريريذا املطلريري     فلهريريذا   تطلبريريا  خاصريري  لتطبيقريري  والسريريال   املهنيريري ( لريري   

 .أنظم  اإلدارة املنتجم تواج   تحتاي  الي ال أه املكون  لادارة املنتجم  وكذل  سيت  ذكة 
 بي  األنظمة المكونة لإلدارة المندمجة جالدم مجاالتول:  الفرع األ

  واخلصريريريريائب  األهريريريريتاف  تنريريريريوع  هسريريريريب   صريريريري    أ ريريريرية  املشريريريريرت   التوثيريريريري   ظريريريري   يف  تجمريريريري نامل  اإلدارة  أنظمريريريري   توحيريريريريت   إن 
  جيريريري   اإلدارة   أنظمريريري   علريريريى  واإلشريريريةاف  التنسريريريي   عريريري   ا ريريريت،ث  وعنريريريت   .اإلدارة  عمريريري   متيريريريء  الريريريي  التطكريريريت   وعريريريتم  التنظيميريريري  
    تبا،نري  إدار،ري  جمرياال  يف اهتكريارا  الوقري   نءري  ويف اهتري  تصريمي  إعريادة و،تطلري   قريت   النشريا  هريذا أن   إىل اإلشريارة
  التنظيمري   النضري     عال و ستوى االسرتاتيج  املستوى لقادة  الطو،  املتى على  وحتة جهود هذل الضةوري  و  

  واجلريريريتول املريريريواي  وحتقيقهريريريا   لريريري املتكا  اإلدارة   أنظمريريري  وتنءيريريريذ   الوائريريري   وإعريريريتاد  التخطريريريي     ريريري   املتكا لريريري   املةاحريريري   لضريريريمان 
 .املهني  السال  نظام إدارة الصح  و و  البيئ   نظام اإلدارة  اجلودةإدارة   نظام هن الت   جماال ،وضو 

 
 
 
 
  

 
1- Philipp Weiß and Jörg Bentlage, Environmental management systems and certification, Op.cit, P 70. 
2- Alan Griffith, Integrated Management Systems for Enhancing Project Quality, Safety and Environment, 

International Journal of Construction Management, Vol2, No1, 2002, P 28. 
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 نظام إدارة الصحة و  البيئة، نظام اإلدارة  اجلودةإدارة   نظام بب الدمج جماالت:  (4-2)رقم    دول
 املهنية  السالمةو 

التحووول إىل نظووام إدارة الصووحة والسووالمة املهنيووة وفووق املوا ووفة حممريريت سريري ت البنريريا   ريري  إعريريتاد الباحريريث ابالعتمريرياد علريريى   املصوودر:
 ال مري  وزارة م  2018أفة،ري   29 – 28املهنيري    للسريال   والصريح   ورق  عم   قت   للملتقريى الريوطيISO 45001:2018الدولية 
  اتر،ريريريريريريريريريري  االطريريريريريريريريريريالع  https://mlsd.gov.sa/.../9%29%20   20ص ال ةهيريريريريريريريريريري  السريريريريريريريريريري ود،   اململكريريريريريريريريريري   االجتماعيريريريريريريريريريري  والتنميريريريريريريريريريري 

26/10/2018. 

  تتحريريريتد اجملريريرياال   إذ  ال ريريريام   اايكريريري   ضريريريم رقريريريام  ابأل  وتةتيبهريريريا     واصريريريء  كريريري   هنريريريود  اتءريريريا   جمريريرياال   اجلريريريتول  ،بريريرين
   املسريريريريتمة  اإلدارة والتحسريريريرين   ةاج ريريريريا    الريريريريتاخل   التريريريريتقي   التوثيريريريري    واألهريريريريتاف   السياسريريريري   اإلدارة   املشريريريريرتك   سريريريريؤولي 

  إلشريارةأ،ضريا ا جيري و    (PDCA) املسريتمةالتحسرين    رينه  علريى ت تمريت  الثالثري  األنظمري  هريذه هرين  الريت    فتليري  ولاشريارة
  يف املوظءريون   شريارك   اجلوانري   ثري  ه ري  تريتع  الريي التنظيميري   الثقافري  يف  تطصري  املتجمري   اإلدارة  أنظمري   قيري حت  أن   إىل

  خمتلري   وتنسريي  التحسرين يف التءرياين والريت ل  املسريتمة  اجلمرياع  ال مري  املشريكال    وحري  ؤسسري امل  لتطريو،ة  ا لول  تقتي 
   .املوارد إىل  ا اج  هسب   تقت    تنظيمي  ثقاف  تطور ص وه  يف تواج   ؤسساامل     فال ت،ت   ذل   و      املصاح
 الثاني: تحديات أنظمة اإلدارة المندمجة   الفرع

 ريريري  أجريريري  حتقيريريري     يف هنريريري  تطريريريوري  ؤسسريريريا اإلدارة املنتجمريريري  هريريريو وضريريري  املأنظمريريري   لتطبيريريري   إن التحريريريتي الةئيسريريري   
حتريريتاي أ،ضريريا جلريريودة املنتريريو  ألنريري  أصريريبو      نيريري   كمريريا تشريريكجلميريري  األطريريةاف امل    والريريذي ،سريريمو هتحقيريري  الةضريريااسريريتتا تها

لل مال   تطلبريا  جت،ريتة  ري  حيريث البيئري  ألهنري   نتبهريون علريى حنريو  تءا،ريت لنوعيري  املنتجريا  املسريماة "اخلضريةا "  ثيريث  
يف  اريريذا النظريريام أن تبتكريرية  نتجريريا  ذا  جريريودة عاليريري  وصريريت،ق  للبيئريري  عنريريت إنتاجهريريا  وأ،ضريريا    جيريري  علريريى املؤسسريري  املطبقريري 

أنظمريري   تطبيريري   ة واحريريرتام ظريريةوف عمريري  املريريوظءن خريريالل عمليريري  اإلنتريريا   كمريريا ،وجريريت هنريريا  حتريريتي  خريرية أ ريريام  إعريريادة التريريتو،

 ISO املتطلبات 

45001:2018 

OHSAS 

2007 : 18001 

ISO 

2015 :14001 

  ISO 

2015 :9001 

 5.1 5.1 4.1 5.1 القيادة وااللتءام 
 5.2 5.2 4.2 5.2 سياس  نظام اإلدارة
 6.2 6.2 4.3.3 6.2 أهتاف نظام اإلدارة 

 6 6 4.3 6 التخطي 
 7.5 7.5 4.4.4 7.5 امل لو ا  املوثق  

 9.2 9.2 4.5.5 9.2 خل  التتقي  التا
 9.3 9.3 4.6 9.3  ةاج   اإلدارة
 10.3 10.2 4.6 10.3 التحسن املستمة

https://mlsd.gov.sa/.../9%29
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لشريريريريهادا  وال ال ريريريريا  وسريريريرييل   واملت لريريريري  ابلشريريريريهادا  وال ال ريريريريا   ثيريريريريث تشريريريريك  هريريريريذه ايف املؤسسريريريريا   اإلدارة املنتجمريريريري   
ثريريري  التحريريريتي ا خريريرية ألنظمريريري  اإلدارة  ا تقريريريوم هريريري . و،تمإلرسريريريال رسريريريال  ل مالئهريريريا وأ،ضريريريا ملنافسريريرييها  ءادهريريريا  ريريري  ؤسسريريريا للم

  املنتجم  يف قيادة التنظي  يف هن  التقتم واألدا  وجتن  االزدواجي  ع  طة،  س  سياس  للوقا،ري  والسرييطةة علريى املخرياطة
   و تكا لريريري  وريريريتف إىل إرضريريريا سريريريتتا    وأ،ضريريريا يف خءريريري  تكريريريالي  التنءيريريريذ و تاه ريريري  خمتلريريري  نظريريري  اإلدارة يف إدارة شريريريا ل   

 1.أصحاب املصلح 
فاملؤسسريريا  اليريريوم أدركريري  أ يريري  هريريذا الريرينم   ريري  التسريريي  والريريي تنتظريرية  ريري  خاللريري  حتقيريري  أهريريتاف  اليريري  وأخريريةى غريري   اليريري   

   ف لى سبي  املثال    هن هذه األهتاف  ذ   حنو حتقي  االستتا   املؤسسي   تتخ  كلها ضم  اسرتاتيجياوا
لريريادارة املنتجمريري     إن  ريري  أهريري  التكريريالي  الريريي میكريري   ات(:افة قيمووة للعمليوو أهووداف األداء )تقلووي  التكووالي  وإاوو   -

 سريريوا  املريريةاج ن الريريتاخلين أو    تقليصريريها هريريو الوقريري  املنقضريري  يف اإلدارة  وهريريذا ،شريريم  أفضريري  اسريريتغالل لوقريري  املريريةاج ن
ن  إذا كريان يف نظريا واحريت میكري  أن ،كريون نءسري      ةاج   اجلها  املاحن  للشهادة(  فالوق  املستهل  يف  ةاج   نظريام

  وهريريريذا نتيجريريري  للتقريريريارب  (ISO 14001)  نظريريريام اإلدارة البيئريريري    ريريري    (ISO 9001)  تلءريريرين كمةاج ريريري  نظريريريام إدارة اجلريريريودةخم
األ ثري  للوقري  ،سريمو للمؤسسري  هتخصرييب وقري  أكريرب للحءرياظ وصرييان     املوجود هن عناصرية األنظمري . هريذا االسريتغالل

  عري  التسريجي   املتاه ري  واملةاقبري   ري  طريةف اجلهريا  املاحنري     املاد،ري  الناجتريفريملن التكريالي النظام اإلداري  زايدة على ذل 
  أشريريهة خاصريري  هكريري  نظريريام علريريى  6 ريريةا  كريري     3أشريريهة وهريريذا عوضريريا عريري     6تقليصريريها إىل  ريريةة واحريريتة كريري     للشريريهادة میكريري 

 بريريريتأ    ت،ريريري فكمريريريا رأ،نريريريا سريريرياهقا أن كريريري  نظريريريام ل   حريريريتى  أ ريريريا ابلنسريريريب  للنقطريريري  الثانيريريري  وهريريري  إعطريريريا  قيمريريري   ضريريرياف  لل مليريريريا 
عمليريري  داخريري      املسريريتمة ، تمريريت علريريى قواعريريت سصريري  وتسريرياعت اإلدارة املنتجمريري  يف مجريري  هريريذه املبريريادئ كلهريريا يف كريري للتحسريرين

 ريري  جريريودة  هيئريري  وصريريح     املؤسسريري  فتصريريبو كريري  عمليريري   سريريؤول  عريري  إعطريريا  قيمريري   ضريرياف  خاصريري  تميريري  األنظمريري  السريرياهق 
 .2وسال    هني  وهذل  تضاع  قيم  خمةجا  ك  عملي 

،كمري  أن حیققهريا إد ريريا  األنظمري  هريو رهريري  املنتجريا   ري  الواقريري  امل رياس  فنطخريذ علريريى سريبي  املثريريال    :أهووداف إبداعيووة  -
 ريريا   ريري   ريريتخ  املنتجريريا  أو   (ISO 14001)  ظهريريور املنتجريريا  ا افظريري  علريريى البيئريري  وهريريو نتيجريري  رهريري  نظريريام اإلدارة البيئيريري 

(PMOS)،سمى هري 
   ،  والبيئ  للمنت  على طول دورة حياتري لطبي   االقتصادنظام ،هتف إىل التحسن املستمة ل وهو 3

 .4هذا  ا ،سمو هنشة سياس  املنت  والبيئ  على  ستوى خمتل  وظائ  املؤسس  كمحة  لاهتاع

 
1 - Julien Di Giulio, Le management de la Qualité, de la sécurité et de l'environnement (QSE), Op.cit, P 41-42. 
2- Ken Whitelaw, ISO 14001 Environmental Systems Handbook, Second edition, Elsevier Butterworth-

Heinemann, Oxford, 2003, PP 127-128. 
3- (Product Oriented Management System)   
4- Béatrice Bellini et Marianne Parry, Système De Management Intégré: Vers Un Référentiel D’évaluation des 

pratiques, Op.cit, P 5. 
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ءريري     ففريرييمك  للنظمريري  الثالثريري  أن تقريريوم هتحليريري  وتقلريرييب املخريرياطة يف اجملريرياال  املختصريري  هبريريا  :التقلووي  موو  املخوواطر  -
قريريتي  نريريت  أو خت ريري  ال تلريريي  تطلبريريا  الءهريريون أو عريريتم  تاه ريري  التطريريور املسريريتمة لتغيريري ا   اطة املت لقريري  هتجمريريال اجلريريودة املخريري

 تطلباتريري    بريريتأ التحسريرين املسريريتمة(  يف جمريريال البيئريري  املخريرياطة املت لقريري  ه ريريتم املطاهقريري   ريري  القريريوانن وخمريرياطة القيريريام أبنشريريط   
ة املت لقري  ابلتسريب  اب ريوادل نتيجري  اإل ريال يف  املهنيري  املخرياط   تؤدي إىل نتريائ  هيئيري  خطري ة ويف جمريال الصريح  والسريال  

إن أي     كريريان ال مريري  واحتمريريال حتمريري  تكريريالي  تجتريري  عريري  ال قريريواب  أو املتاه ريريا  القضريريائي  أو حريريىت اإلشريريهارا  السريريلبي .
وانن  ت،ريريتة يف هريريذا اإلطريريار خاصريري   ريري  وجريريود املنافسريري   القريريجأنريري  توجريريت هنريريا   تطلبريريا  وحتريريتاي      ؤسسريري  تريريتر  دائمريريا

ظهريريريريور أطريريريريةاف ذا   صريريريريلح  جت،ريريريريتة   إذ جيريريريري  عليهريريريريا أن تريريريريت،ة مجيريريريري   واردهريريريريا  ريريريريا ،سريريريريمو ملواجهريريريري  هريريريريذه  اجلت،ريريريريتة و 
التحريريتاي   لريريذل  فريريملن د ريري  هريريذه األنظمريري  الثالثريري  يف نظريريام واحريريت ،سريريمو هتجريرياوز ال وائريري  املوجريريودة هينهريريا  ألن وجريريود  

وارد ف ريرياال  كمريريا أن ت ريريةض ال مريريال  ،كريريون اسريريتغالل املريريأنظمريري   سريريتقل  ،ولريريت اسريرياذ قريريةارا  وأعمريريال  سريريتقل  وابلتريرياي لريري   
جملموع  خمتلء     امل لو ا  وت ارض الت ليما  ا تي     هذه األنظم  قت ،ض  املؤسس  يف اخلطرية  زايدة علريى ذلري   

 (8-2)أن الشريريريك  رقريريري     كمريريريا.1املؤسسريري  يف الريريريتحك  يف خمتلريريري  األنظمريريري إ كانيريري  ظهريريريور الب وقةاطيريريري  نتيجريريري  ل ريريريتم قريريريترة  

 ةى    املخاطة الي ،ت  توضيحها كالتاي   ي  لنا أنواع أخ،ض
 اإلدارة املندجمة  أنظمة توا ن اليت : األخطار(8-2)شكل رقم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Stéphane TATU, Pierre Henri HAMBURGER, Raphael GAIFFE, Christophe DUCOU, 

Aymon WESTPHAL, SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE, séminaire des auditeurs – 

Giens, September 2014, P 14. 

 
1- Ken Whitelaw, ISO 14001 Environmental Systems Handbook, Op.cit, PP 129-130. 

 تواج  الي األخطار
 اإلدارة املنتجم   أنظم 

  ضمان النتائ ( 

 ج  اسرتاتي ةخط

  اجلودة  ةخط

  البيئ   ةخط

  اجتماع   الكءا ا (  ةخط

   اي  ةخط

  السال    ةخط

  التسي   ةخط
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  ف اليري  لتنظريي  وتسريي  أكثرية سياسري  لوضري   أداة  تريربتأنظمري  اإلدارة املنتجمري    أن  نسريتخلب سريب   ريا خريالل  ري 
  اإلدارة  أنظمري  نءريةدة  وأنري  هنريا  عريتة حتريتاي  لتطبيري    هصريء  تطبيقها    أكثة املسطةة األهتاف حتقي  وكذا املخاطة

  وهري   بينري  يف    ثيث حتاول تلبي  عتة احتياجريا   ت ريتدة يف  ن واحريت  ري  أجري  حتقيري  اسريتتا تهايف املؤسس  تجم املن
 املواي  اجلتول

  أنظمة اإلدارة املندجمة تطبيق  : حتدايت  (5-2)  اجلدول رقم

Source: Florence GILLET-GOINARD, Bâtir un système intégré Qualité/ Sécurité/ 

Environnement De la Qualité au QSE, Groupe Eyrolles, 2006, p 26. 

  علريى امل ةفري   املبنيري   اجلت،تة  التحتاي   ملواجه   ا لول  أفض        ت ،م  اإلدارة املنتجم  يف املؤسس   فتطبي  أنظ
  شريةو   لتحقيري  ملؤسسريا  االقتصرياد، يف ا الةشرييتة ا اإلدار  متتلكها كتلي  واألسالي  ال لمي  ا ت،ث   حيث أصبح 

 التحدايت  املستوايت 
 
 
 

 املستوى اإلسلاتيدي 

 تقتم والتطور.ه   صتر ال  (SMI) أنظم  اإلدارة املنتجم  -
 التخصيب األ ث  للموارد    أج  إشباع رغبا  الءابئ  وأصحاب املصلح . -
 التحك  يف املخاطة املت لق  اب ي  التاخل  واخلارج . -
 على حتسن صورة املؤسس . ت م  أنظم  اإلدارة املنتجم  -
 خل   ءااي تنافسي . -
 القترة على املنافس . -
 ستمة.لي  التحسن املااللتءام التائ  ه م -

 
 

 املستوى االقتصاد  

 االحتءاظ ابل مال . -
 حتقي  الةثي  وكس  املء،ت    املال. -
 سءي  التكالي . -
 حتقي  الء الي  االقتصاد، . -
 حتقي  اجلودة املنشودة. -

 
 

املستوى اال تماعي 
 واألخالقي 

 حتقي  األ   واالستقةار. -
 اإلدار، .جتن  ال قواب  اجلءائي  و  -
 الوال  الوظيء  والتنظيم . خل  -
 االلتءام أصطلو "املواطن ". -
  ن  وقوع األخطا  وجتن  اخلسائة. -
غريريريةض املؤسسريريري  ال جيريريري  أن ،كريريريون حتقيريريري  الريريريةهو فقريريري  هريريري  جيريريري  األخريريريذ ه ريريرين    -

 االعتبار ال ناصة البيئي  واالجتماعي .
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  للمؤسسريري   املنشريريودة الريريي وريريتف إىل حتقيريري  التريريوازن هريرين ااريريتف الكالسريرييك   التنميريري  املسريريتتا    حتقيريري   االسريريتتا   وابلتريرياي
  ا رغبريريريري  واملتمثريريريري  يف ت ظريريريريي  الةثيريريريري  للمسريريريريا ن أي حتقيريريريري  الء اليريريريري  االقتصريريريرياد،  واألهريريريريتاف األخريريريريةى املتمثلريريريري  يف إشريريريريباع

   محا،  البيئ  وال تال  االجتماعي .أصحاب املصاح
 المندمجة   لإلدارة  المكونة  األنظمة  بي   االختالف  وأوجه  المشتركة  اإلجراءات الثالث: المطلب

  و إدارة الصريح  والسريال   املهنيري  نظام اإلدارة ،بقى نظام اإلدارة سوا  ت ل  األ ة هنظام إدارة اجلودة أو البيئري  أ
  1ة املشرتك  للنظم  الثالل تتمث  يفن    أه  ال ناصوعلي  فمل

 45001األ،ريءوو   OHSAS 18001   14001األ،ريءو     9001   خالل تناولنا هشك   ءص  ملتطلبا  األ،ريءو   -01

،تجلريريريى لنريريريا أن هنريريريا  إجريريريةا ا   شريريريرتك  هريريرين هريريريذه األخريريري ة كريريريذل  جريريري  الت ريريريت،ال  الريريريي طريريريةأ  علريريريى هريريريذه املواصريريريءا   
 صءا  وسب  إد اجها.  هن هذه املواجا   لتتعي  التواف

  البيئيري  ا ما،ري  إدارة   يريار تنسي  ت و   املوظءن وأ   وسال   البيئ  محا،  مل ا،  قاعتة  (ISO 9001)  امل يار میث  -02
(14001 ISO) ت فري  املهنيري  والصريح  السريال     يريار  ابإلضاف  أ،ضريا إىل  اجلودة إدارة   ا،  أحكام     خاص شك ه  

 .(ISO 14001)و (ISO 9001)  ةاعاة      تشكيل
  اريريريا  االجتماعيريريري   املسريريريؤولي   و  ريريريا،   والسريريريال    املوظريريري   صريريريح   وإدارة  البيئريريري    محا،ريريري   وإدارة  اجلريريريودة   إدارة    ريريريا،   إن  -03

 .البيني  حيث    ه يت  حت  إل  تشاه  هيك 
 .لبيئ    املةاج   نظام إدارة اجلودة وا (ISO 19011) تطو،ة سلسل   واصءا   شرتك  -04
 .(PDCA) والي ،ة ء اا ابلة ء (Deming)إن  وذ  عم  األنظم  الثالث   ستمت     وذ  حلق  دمینغ   -05
    القيريريادة  التريريتقي  شريريةا   لوحريريأدوا  ال مريري  هريري  نءسريريها يف األنظمريري  الثالثريري  والريريي تتمثريري  يف  خمطريري  ال مريري   املؤ  -06

 ..... اخلأدوا  الةقاه 
  2والي تسمو هضمان جودة املنتو  ومحا،  األفةاد ومحا،  البيئ  وه   ( M5les) لثالث  يفتشرت  األنظم  ا -70

o    طة،ق  ال م(Méthode de travail).)وتشم   شك  ال م   التنظي  الةمس   نظام الور ...اخل   
o    اليت ال ا ل(Main-d’œuvre) ،اخل  وتشم   التكو،   الكءا ة  املسؤولي   التتر .....) 
o واد األوليريريري   املريريري(premières Matières)  وتشريريريم   ريريريثال املريريريورد،   ت ييريريرينه  واختيريريرياره  ،ريريريت   ريريري  خريريريالل القريريريوانن  

 املوجودة يف دفرت الشةو .
o   حمي  ال م(Milieu).ث  ظةوف ال م   اإلضا ة  هيئ  ال م ...اخل    

 
1 - Tine H. Jorgensen et al, Integrated management Systems three different levels of integration, Journal of 

Cleaner Production, 14, 2006, P 716. 
2- Florence GILLET-GOINARD, Bâtir un système intégré Qualité/Sécurité/Environnement De la Qualité au 

QSE, Op. Cit, P 27. 
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o    الوسريريريريريريريريريريائ  واألدوا(Moyens)ي  وسريريريريريريريريريريائ     وتشريريريريريريريريريريم   ا ال   نظريريريريريريريريريريام امل لو ريريريريريريريريريريا   نظريريريريريريريريريريام اإلعريريريريريريريريريريالم ا 
 يان ...اخل(.الص

تشاه  أنظم  اإلدارة املنتجم     حيث كوهنريا تريوفة الوسرييل  لضريب  أنظمري  اإلدارة يف الشريةكا . أ ريا ابلنسريب  ملبريادئ    -08
اإلجريريةا ا  املوثقريري   التريريتقي  علريريى األنظمريري   اإلجريريةا ا  التصريريحيحي  والوقائيريري  يف حريرياال     :اإلدارة املشريريرتك  هينهمريريا فهريري 

 لتتر،  والتوعي .عتم املطاهق   احتول حاال   
وت  األنظم  الثالثري  أب يري  ا ريوار  ري  أصريحاب املصرياح وكيءيري  إشريباع رغبرياو  و تطلبرياو   كمريا وريت  أ،ضريا هكيءيري     -09

 حتسن صورة املؤسس .
  ارةاإلد  لطبي ريريري    وحريريريت    ءريريرياهيم   هنريريري   هريريريو  خمتلءريريري   إدارة  أنظمريريري   هتطبيريريري   ،سريريريمو  الريريريذي  الةئيسريريري   الشريريرية   فريريريملن   ذلريريري    و ريريري  

  املشريرتك   املريوارد ابسريتختام  وحريت  تنظيمري   هيكري  يف ت م  املختلء  اإلدارة أنظم  أن  االعتبار يف األخذ      التنظيمي  
  أسرياي علريى  تجمري نامل اإلدارة نظري  تطريو،ة جيريةي أخريةى  وه بريارة  .التنظيميري  األهتاف لتحقي  ال م  عمليا  هن واجلم  

  واحريت  نظريام  هتقريتي   متيءهريا هريو تجمري نامل اإلدارة نظريام يف وجريودةامل اخلصريائب هرين  فمري   اإلدارة لرينظ  الةئيسريي  التشرياهبا 
  نظريام كري   تطلبريا   تلبيري   عري  عوضريا ؤسسري للم اإلدار،ري  الوظائ   تطلبا  تلي الي األنشط   مجي   على حیتوي  ءتو 
  قل  سريت  هصريء  تطريور ت قري(  السريال    البيئري   اجلريودة (  أنظمري   ري  نظريام كري  أن     وابلةغ  أن  كما .حتى على   ءصول

  اإلجريةا ا    املخططريا    الوائ    التنظي    األهتاف   السياس    يف  تتمث    شرتك    ه ناصة  ،تميءون   أهن  إال ا خة ع 
 التخطريريي    عمليريريا   خريريالل   ريري   للمنظمريري   التنظيميريري   والءلسريريء   اإلداري  النظريريام  يف  تريريتخ   كلهريريا   واملةاج ريري   السريريجال 
 .املستمة  لتحسنل  (PDCA)  میين د ه جل  ، ةف  ا  أو واملةاقب   التوجي   التنظي  

هريريذه املواصريريءا  هريريو يف جمريريال      فبطبي ريري  ا ريال فريريملن االخريريتالف األساسريري  هرينأو وون االخووتالفأ ريا فيمريريا خيريريب  
  املقصريريودة( وابلنسريريب  للبيئريري  فتهريريت كريري   واصريريءات   فمواصريريءا  إدارة اجلريريودة وريريت  ابملنتجريريا  املوجهريري  حنريريو الءهريريون    تطبيريري 
والسريال      ملمارس  املؤسس  لنشاطها أو  ار املنتجا  الريي تنتجهريا  أ ريا فيمريا خبريب الصريح  املقصودة نتيج  غ  اب ار

اجلانري  الشريكل     يف  كمريا میكري   الحظري  هريذه االختالفريا    املهني  فه  وت  هةاح  وأ ان األشخاص يف أ رياك  عملهري 
ه  ذ فريملن كيءيري  إد ريا  هري   ءيري  صريياغتها. لريذلةقيمهريا أو يف كيللبنود الي حتتو،ها ك   واصء  سوا ا    تحي  تةتيبها أو ت

املواصريريءا  يف نظريريام واحريريريت ، تمريريت هشريريريك  أساسريري  علريريريى   ةفريري  أوجريريري  التشريرياه  واالخريريريتالف فيمريريا هينهريريريا لتكريريو،  التناسريريري   
 .1الالزم للنظام
 

 
1- Florence GILLET-GOINARD, Bâtir un système intégré Qualité/Sécurité /Environnement De la Qualité au 

QSE, Op. Cit, P 29. 
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 المطلب الرابع: الفوائد والعراقيل التي تحول دون إدماج أنظمة اإلدارة المندمجة

مريريري  اإلدارة املنتجمريريري  ول ريريري  أهريريري  هريريريذه املريريريربرا  هريريريو تسريريريهي  ا صريريريول علريريريى ر ،ريريري   د ريريريا  أنظإلرا   هنريريريا  عريريريتة  ريريريرب 
جترياه التطريريورا   اإمجاليري  للةهريات  االقتصرياد،  واإلسريرتاتيجي  للجريودة والبيئري  والصريريح  والسريال   املهنيري   تء يري  ردة الء ري   

نقريريتم يف هريريذا  سريرياي سريريوف    وعلريريى هريريذا األمألدا   سريريتتا  ؤسسريري التحسريرين املسريريتمة هبريريتف وصريريول امليف هريريذه األنظمريري  و 
الريي میكري  أن حتريول دون التطبيري      ةاقيري الي تنت  ع  د   خمتلري  األنظمري  وكريذل  سرييت  ذكرية ه ري  ال ءوائت املطل  ال
 تجم .ناإلدارة امل  نظماجليت أل

 الفرع األول: فوائد أنظمة اإلدارة المندمجة  

دة تتمثري  يف الةفري   ري  الء اليري  ورثيري  املؤسسريا     ريتو   فوائريت  ااري اإلدارة املنتجمري ألنظم  إن تطبي  املؤسسا    
 ءااي أكريرب  ري  وضري  كري  نظريام علريى حريتة     اواالهتمام أكثة ابألطةاف ذا  املصلح  وكذل  فملن د   هذه األنظم  ا

ر،ريريري   ريريري   قريريريةار إد ريريا  األنظمريريري  اإلداف   والوائريري  يف هيكريريري  واحريريريت خاصريري  فيمريريريا ،ت لريريري  أريريتخ  ال مليريريريا   د ريريري  املةاج ريريريا   
ل  حتلي  جت   م   يف ا قيق  حس  اإلسريرتاتيجي  املسريتخت   للءوائريت التنظيميري  واملاليري  والبشرية،  سريتكون  عت   ،تط

وهريريري     تجمريريري نأنظمريريري  اإلدار،ريريري  املائريريريت التاخليريريري  واخلارجيريريري  لتطبيريريري   خمتلءريريري  واريريريا سريريريلبياوا   ريريري  هنريريريا وجريريري  ضريريريةورة   ةفريريري  الءو 
    ول التاي وضح  يف اجلت 
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 دجمة نلتبين األنظمة اإلدارية املواخلار ية  : الفوائد الداخلية  (6-2)  رقم    دول

Source: Éric Brunelle, l’élaboration d’un système de management intégré: Qualité et 

Environnement, centre Universitaire de formation en Environnement, Université de 

Sherbrooke, Québec, Canada, février 2005, PP 14-15.      

  1فيما ،ل سسا  هصء  عا    تلخيب أه  فوائت أنظم  اإلدارة املنتجم  للمؤ أ،ضا  ومما سب  میكننا  
 لى سريبي  املثريال لتريتقي   ريةة واحريتة يف األنظمري   ف  فة،  واحت    املةاج ن   خالل    االستختام األ ث  للموارد -

 هعمليا  تتقي   ستقل  ثاللاملنتجم  ولي     خالل 

 
1- Ian Dalling, Integrated Management System Definition and Structuring Guidance, Prepared by the Chartered 

Quality Institute Integrated Management Special Interest Group, Issue 1, Londers, 12 June 2007, PP 5-6. 

 اهلدف  اجملال نوع الفوائد 
 
 
 
 
 
 

 الفوائد الداخلية 

زايدة التحءيء  إشةا  ال مال  التحسي  والتوعي   كءا،  عمليا  التتر،   االتصال   - البشرية 
 ؤسسري ل  صورة إجياهي  ع  املخ     املصطلحا ل و ؤهالو  حول توحيت وكءا ة ال ما

 ونشةها هن املوظءن.
تريريوف  املريريال وسءيريري  التكريريالي  اب صريريول علريريى شريريهادة أنظمريري  اإلدارة املنتجمريري  وابلتريرياي  - املالية 

 تقليب عمليا  املةاج   اخلارجي  والتاخلي .
 سءي  التكالي  اب صول على التقيي  ألنظم  اإلدارة املنتجم . -
 الةف     هوا م الةهو.و  ثلى  التكالي /ال ائتلتوليء  املا -
 سءي  التكالي  وذل  ابالست ان  ه تد أق     املنسقن لتسي  األنظم   نءصل . -

حتسن نوعي  اإلدارة هتخءريي  ال ناصرية التشريغيلي  إىل عنصرية واحريت وا ريت  ري  ا ريواجء   - التنظيمية 
 هن األنظم  الءةعي .

  وزايدة  وا  ريري  ااياكريري  التنظيميريري   ريري  ال ناصريرية املماثلريري  وتبريريادل لكءريريا ة التشريريغيليزايدة ا -
   وحتسن اجلهود.ؤسس  هتجاوز ا تود التقليت،  للمامل لو ا

 ظمريريري  اإلدار،ريريري  وسءيريريري القضريريريا  علريريريى االزدواجيريريري  وا شريريريو والتضريريريارب يف إجريريريةا ا  األن -
   الوائ  املطبوع  واالتصال.يظنت    ع   الوائ 

 
 
 
 ار ية الفوائد اخل

اجلودة، الصحة  
 والبيئة 

 حتين اجلودة  البيئ  والصح  لتحقي  أدا  ف ال و ستتام. -
 تقلي  إنتا  الءضال  والنءااي  اخلط ة. -
 نتريريريريريا  وابلتريريريريرياي عريريريريريتم ت طيريريريريري  ال مليريريريريري تقليريريريريري  األخطريريريريريار املهريريريريريتدة ألجهريريريريريءة و  ريريريريريتا  اإل -

 اإلنتاجي .
 األطةاف ذا  املصلح .    مجي  تهاالقعو  حتسن صورة املؤسس  - االتصال

 تواف  أكثة ملمارساوا    املتطلبا  التشة، ي  والتنظيمي . -
التدارية  
 والتسويقية 

   يف السو .ؤسسحتسن وتتعي  متوض  امل    تنافسي  أعلى يءة  -
 البحث ع  زابئ  جتد وتلبي  حاجاو  هةضى أكرب. -
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لريري     ارة اجلريريودة ولكريري ضريريمان وجريريود تريريوازن دائريري  يف عمليريري  صريرين  القريريةار  فمريريثال میكريري  أن ،كريريون قريريةار خيريريب نظريريام إد  -
 هأتث  على البيئ   اذا فطنظم  اإلدارة املنتجم  حتاول جتن  هذه املخاطة

 ري   ري    البيئ  وحتقيري   تطلبريا  السريال   والصريح  املهنيري  وتريوف  جريو    خيب فيماتلبي  املتطلبا  القانوني  للتول    -
 هاملخاطة الي تؤثة على ال ا   البشةى

  وحیريتد املهريام واملسريئوليا  والسريلطا  ممريا ،سرياعت علريى حتءيريء ال ريا لن   بد علريى التوثيري  يإنشا  نظام إداري قو  -
 هو،ض ه  أ ام تنءيذ  ها ه  هكءا ة وفاعلي 

السهول  يف حتت،ت مجي  األطةاف ذا  املصلح  وكذل  كيءي  املوازن  هينها    خالل األولريواي  املوجريودة  هريذا   -
 هري املتميء  واألدا  اإلدا ا ،ساعت على حتقي  اجلودة الشا ل

 هواحت   ن  يف الثالث  املستتا   التنمي  أه اد ود    ةاعاة -
 هاملواصءا      طاهق  جملموع  شهادة إىل واحتة ملواصء   طاهق  شهادة على ا صول    االنتقال -
 هاإلدارة الثالث  أنظم  خمتل  هن التءاع  حتقي  هواسط  للمؤسس  شا ل  ر ،  -
   املتاحريري   ا  واالسريريتءادة املثلريريى  ريري  املريريواردالتسريريو،قي  للمؤسسريريا   أراب  املؤسسريريا   اإلنتريريدة كريري   ريري  ا صريري   زاي  -

 هجودة املنتجا  وزايدة الثق  للمستهل 
 هجتمي  صورة املؤسسا  أ ام اجلها  اخلارجي  والظهور أ ا ه  أظهة جيت وأسلوب حیتذي ه  -
 هواضو داخ  السو والبقا  هتطث  حتقي  القترة للمؤسسا  على املنافس    -
حصول املؤسسريا  علريى األ،ريءو وهنريا  نظريام إداري  تكا ري  ف ريال سريوف ،كريون عا ري   ري  عوا ري  دعري   نتجريا    -

  هاملؤسسا 
 هتطو،ة أسالي  ال م  داخ  املؤسسا  واإلقالل    األخطا  وسهول  ضب  حاال  عتم املطاهق  -
  اجلريودة  البيئري   السريال   والصريح   اريا إدارة شريئون ا  تسريتطي   ري  خالتوفة طرية   نهجيري  اهتري  وحمريتدة للمؤسسري -

 هاملهني 
تطو،ة نظريةة شريا ل  حريول اإلدارة تسرياعت ال مريال يف صريق   هرياراو  أريا ،تناسري  وأهريتاف املؤسسري  وهريذا لسريهول    -

 أن حتتل. اإلجةا ا  ووضوحها ونقب الوائ  وال وائ  اإلدار،  واملةاج ا    ا ،ء،  النءاعا  الي میك 
 الثاني: عراقيل تنفيذ أنظمة اإلدارة المندمجة  الفرع

  كت ظريريريي   املؤسسريريري   علريريريى  هبريريريا  ت ريريريود  الريريريي  الكبريريري ة  والءوائريريريت   ألنظمريريري  اإلدارة املنتجمريريري   املت ريريريتدة  املميريريريءا    ريريري   ابلريريريةغ 
  أتهيريريري    التكريريريو،    الئمريريري   اجلماعيريريري    املشريريريارك   التحءيريريريء   ت ظريريريي   االتصريريريال ة  تريريريوف  ضريريريمان   التكريريريالي    سءريريريي   اإلنتاجيريريري  
  توجريت  أنري  إال في   أنظم  ثالث   وحت وإذاه  نظام إنشا  خالل    التسي  جودة حتسنو  األ وال يف اقتصاد   املوظءن
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تنءيريريريذ أنظمريريري  اإلدارة املنتجمريريري  سريريريوا  علريريريى املسريريريتوى النظريريريةي أو    عمليريريري   ت ةقريريري   أو  تواجريريري   الريريريي  ال ةاقيريريري   أو  ال قبريريريا   ه ريريري 
على أوج  التشاه  املوجودة هرين املواصريءا  التوليري   إذ أنري  أكثرية  ري   ،قوم     اإلدار،  نظم ه األالتطبيق   فءكةة تنءيذ هذ 

خمتلءري  عري     (%20) تشرياهب  كلهريا  ري  طبي تهريا  غري  أنري  تبقريى    نظمري     بادئ تنءيذ املواصريءا  املكونري  لل (80%)
تجما  هريري   نريريكريريون  أن توثيقهريريا ال ،ه ضريريها والريريي يف ه ريري  األحيريريان تظهريرية  ت ارضريري  فيمريريا هينهريريا عنريريت النظريرية إليهريريا   ريريا ، ريريي  

،كريريون  نءصريريال لوحريريته و،ظهريرية التحريريتي ا خريرية يف نظريريةة قائريريتي املؤسسريريا  إىل أ يريري  األنظمريري  اإلدار،ريري   إذ أنريري  غالبريريا  ريريا  
 ت أن إدارة اجلودة ت طى األولي  على حسرياب إدارة البيئري   إدارة الصريح  والسريال   املهنيري  واملسريؤولي  االجتماعيري  وهريذا  

 .1ألنظم     بتأ إد ا  ا ا ،ت ارض  
جي  على املؤسس  أ،ضا أن تتر  أن  لتحقي  نظام إداري  تكا   جي  أن ،كون  ةتبطا هثقاف  تنظيمي   الئمري  تريتع   
ه ضا    ال ناصة كريري   شارك  ال مال يف تقريتي ا لريول للمشرياك   واملسريا   يف تطريو،ة املؤسسري   رو  ال مري  اجلمرياع    

 خمتلريريري  املصريرياح...اخل  إال أنريريري  ال ،وجريريت الكثريريري   ريري  املؤسسريريريا  الريريي اريريريا ثقافريريري   تمة والتوافريريري  هريرينالت لريريي  والتحسريريرين املسريري
تنظيمي   الئم  ألن  و   أج  خل  وتقو،  هذه الثقاف  جي  استثمار ال ت،ت    املريوارد املاليري  وغري  املاليري .  ري  جانري   

ف  ريترا  الوظريائ   ألهنريا  ةتبطري  ابلتغيري   غي  خاص     طرية دائما  ا ،قاهل   قاو   للت   نظم  اإلدار،ه األ خة تنءيذ هذ 
يف تطبيريري  خمتلريري      ةاقيريري أ،ضريريا میكريري  أن تظهريرية ه ضريريا  ريري  ال  ا نظمريري  ثريريت ذاوريريه األاايكلريري  للمؤسسريري  وطبي ريري  تنءيريريذ هريريذ 

كريري  قريريانون  لريري  صري واب  وغمريريوض يف كيءيري  االلتريريءام أتطلبريا   ساإلدارة املنتجمري  أن    نظمريري القريوانن التشريرية، ي   إذ میكري  أل
ة     جان   خة فملن  توجت ه   ال ناصة الي ال میك  دجمهريا يف النظريام اإلداري املوحريت والريي تولريت حرياال   على حت 

خاصري  ،ريت  الت ا ري    هريا خصوصريريا  ري  جانري  توثيقهريا و ةاج تهريريا  ريا قريت ،ولريت وجريود ه ضريريا  ري  الب وقةاطيري  خريالل سريري   
 .2النظام اإلداري نتيج  لتكةار ه   األنشط 

أنظمري  اإلدارة املنتجمري  ابملؤسسريا     تطبيري   عمليري   ت ةقري   أو  تواجري   الريي  ال ةاقيري   میكننريا تلخرييب أهري    خالل  ا سب  و 
 وه   وضح  يف اجلتاول التالي     خارجي  وأخةى داخلي  عةاقي  إىل تقسيمها ت  اليو   هنجا 

 جلتول التاي  نوجءها يف ا  دجمة:ن ة املالعراقيل الداخلية لتبين أنظمة اإلدار : 2-1
 
 
 
 

 
1- Agota Giedrė Raišienė, Advantages and Limitations of Integrated Management System: The Theoretical 

Viewpoint, Social Technologies, vol 01, No.1, 2011, P 31. 
2 - Ibid., P 32. 
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 دجمة نة املالعراقيل الداخلية لتبين أنظمة اإلدار :  (7-2)   دول رقم 

Source: Éric Brunelle, l’élaboration d’un système de management intégré: Qualité et 

Environnement, centre Universitaire de formation en Environnement, Université de 

Sherbrooke, Québec, Canada, février 2005, P16. 

  التاخليري  ال ةاقيري  أو ال قبريا   ري  ال ت،ريت  تواجري   أنظمري  اإلدارة املنتجمري  ري  خريالل اجلريتول أعرياله نالحري  أن  
  داخريريريري   الثقافريريريريا   كريريريرياختالف  عريريريريتة   شريريريرياك   تواجههريريريريا  املنتجمريريريري اإلدارة    أنظمريريريري   أتسريريريريي   ف نريريريريت   حتقيقهريريريريا   دون   حتريريريريول  الريريريريي

  ال  نظريام  ،وجريت  قريت  اخلطريط  احتمرياال  ،ضرياع  قريت  االنت ا  كب ة   جمهودا   مما ،تطل   األنظم   وتنوع  ت قت  املؤسس  
يف    تنرياق ال  لب وقةاطيري  كا  تنظيميري    شاك   املهني    والسال    الصح   أو البيئ  اجلودة  إ ا  قارن  ابألخة،ن جيتا ، م 
  ثقافريريري  الصريريريح   أو  البيئريريري   ثقافريريري   أو  اجلريريريودة  ثقافريريري   هريريرين  تتوافريريري   ال  تنظيميريريري   ثقافريريري   والبيئريريري    اجلريريريودة  قسريريري   هريريرين  اإلنتريريريا    صريريرياح

   ريريري   التحءيريريريء  نقريريريب  املهريريريارا    امل ريريريارف   يف  نقريريريب  املاليريريري    املريريريوارد  يف  نقريريريب  إىل  ابإلضريريرياف   الءوائريريريت   قلريريري   املهنيريريري    والسريريريال  
  الترياي عقبريا  اجلريتول ،وضريو كمريا  ....اخلاملريوظءن( اإلدارة أو (الوقري  غيرياب  )املريوظءن أو اإلدارة   ، التكريو   اإلدارة 
  وضح  يف النقط  التالي . اخلارجي  وه  ابل قبا  ، ةف  ا أو أخةى

 
 

 املوارد  املواق  والتصورات  التدسيد واللسيخ 
التغي ا  تظهة ثور،  وكذل   قاو   التغي   االختالفا  الثقافي  هن التخصصا .

 ريريري  ال مريريريال الةاجريريري  إىل اخلريريريوف  ريريري  فقريريريتان 
   قص  جتا.هو،  املناص   الوق

 املوارد املالي . نقب

الت قيريريت واالخريريتالف هريرين الريرينظ   وصريري وه  
ال ثريريريريريريريريريور علريريريريريريريريريى القواسريريريريريريريريري  املشريريريريريريريريريرتك  هريريريريريريريريرين 

 الوظائ .

وعريريريري  أقريريريري  ابلءوائريريريريت الريريريريي سريريريريتجد  ريريريري  تبريريريريي 
 أنظم  اإلدارة املنتجم .

نقريريريريريريب امل ريريريريريريارف  املهريريريريريريارا  والتريريريريريريتر،  
 لادارة وال مال   ا.

ةى أكثريريريريريرية أ يريريريريريريري   ان ريريريريريريريتام أو أولريريريريريريواي  أخريريريريريريري ذل .جمهود كب  جي  القيام ه  لتحقي  
 ابألحةى عتم وضو  الة ،  املستقبلي .

 نقب يف إشةا  أو حتءيء ال مال

التجسيت يف وق  واحت وهشك   تناسري  
    احتمال األخطا .

نقريريريريريريريب الوقريريريريريريري  والتحءيريريريريريريريء سريريريريريريريوا   ريريريريريريري    الحظ  الب وقةاطي .
 جان  اإلدارة أو ال مال.

  ملتى القص .توج  على ا يل .وجود نظام  سب  وقت ت ت ط
صريريريريةاع حمتمريريريري  هريريريرين وظيءريريريري  اإلنتريريريريا  و ت،ة،ريريريري   

 أنظم  اإلدارة املنتجم .
 

 
 
 

ال حتءريء لء اليري  اجلريودة  البيئري  املنظمري     ثقاف 
 والصح  والسال   املهني .
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   نوجءها يف اجلتول التاي  دجمةن ة املالعراقيل اخلار ية لتبين أنظمة اإلدار : 2-2
 دجمة نة امللتبين أنظمة اإلدار   عراقيل اخلار ية: ال(8-2)   دول رقم 

Source: Éric Brunelle, l’élaboration d’un système de management intégré: Qualité et 

Environnement, centre Universitaire de formation en Environnement, Université de 

Sherbrooke, Québec, Canada, février 2005, P17. 

  الريريتع   كمشريرياك    تنوعريري   خارجيريري    شريرياك   تواجريري   أنظمريري  اإلدارة املنتجمريري  ريري  خريريالل اجلريريتول أعريرياله نالحريري  أن  
  لتوجيري  اخلريربا    ا،نري  نقريب القطرياع  نءري  يف شريا اإلن و رياذ  ائ وسري  نقريب التاعمري    ااياكري  نقريب  ري   والتوجيري 
  السريو    يف النظريام قيمري   ري  التطكريت  عريتم كافيري   غري  كموارد اقتصاد،    شاك  اجلودةه ع    لو ا   نقب النصائو 
  التكا ري    حتريب   وقريت   ابهظ   التقيي   تكالي   تكون   كطن    ةاج وامل  التقيي    شاك  امل ني ه طةافلل الطلبا  اختالف
  أنظمري  اإلدارة  وف اليري   تطريو،ة ، يري  ممريا املةاج    طة  قترة عتم  التاخلين  ةاج نوامل  املسجلن هن  اجملهودا  ي ازدواج
  خريت ا   أو  نتجريا    ري  ،سريتءيت  طريةف كري   رضريا ضريم ت أنظمري  اإلدارة املنتجمري  أن   إىل خنلريب األخري  يف .املنتجمري 

  عةاقيري   ااري كمريا وحمءريءا    كاسري  الهري  فتنافسريي   يريءة  لري وس  املؤسسري  يف  الثقري نومتري  الريءابئ   وال  ضريم ت املؤسسري  
 .كك   للمؤسس  ال ام األدا  وابلتاياألفةاد   أدا     س ا حتأهنها  عن الثاه  لك  وعقبا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدعم والتو ين  االقتصاد  الشهادات والتحقق منها
تكلءريريريري   ةتء ريريريري  للحصريريريريول علريريريريى الشريريريريهادة 
وعمليريريا  املةاج ريري  علريريى الريريةغ   ريري  عمليريري  

 اإلد ا .

 عتم وجود هيك  دع .  ربرا  وفوائت غ  كافي .

تكريريةار اجملهريريودا  هريرين املسريريج  واملريريةاج ن 
 خلين.التا

ة ن  ريريريريريريري  قيمريريريريريريري  أنظمريريريريريريري  اإلدار عريريريريريريريتم اليقريريريريريريري
تجمريريريريري  يف السريريريريريريو   تقيريريريريريي  املسريريريريريريتهلكن نامل

لوجريريريريريود الشريريريريريهادة  ريريريريري  عت ريريريريري  عنريريريريريت قريريريريريةار 
 املءاضل (.

لتبريريريريريريريي أنظمريريريريريريري  قلريريريريريري  الوسريريريريريريريائ  والتجريريريريريريارب 
 تجم  هقطاع  شاه .نة املاإلدار 

عريريريريريريريريريتم قريريريريريريريريريترة أسريريريريريريريريريالي  املةاج ريريريريريريريريري  علريريريريريريريريريى 
 التحسن وتقيي  ف الي  النظام.

للطريريريريريريريريريريريريريريريريةاف ذا   تطلبريريريريريريريريريريريريريريريريا  خمتلءريريريريريريريريريريريريريريريري  
 صلح .امل

عتم وجود استشار،ن    ذوي اخلريربة يف 
تريريوف  املشريريورة  واالفتقريريار مل لو ريريا  نوعيريري  

 وت ليما   تضاره .
عريريريريتم وجريريريريود عريريريريةض وحتءيريريريريء لتبريريريريي أنظمريريريري    

 تجم .نة املاإلدار 
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 خالصة الفصل الثاني:

وجريريود هينهريريا  يريري  والتشريرياه  املتطةقنريريا يف هريريذا الءصريري  إىل األنظمريري  اإلدار،ريري  للجريريودة  البيئريري  والصريريح  والسريريال   املهن
  ظهريور  ءهريوم الريت   يف إىل أدى والت قيريتا    ريا  ري  التشري با  الكثري  تطبيقهريا يف وحاجري  املؤسسري  إليهريا  وأنري  صريار

   (ISO14001)   (ISO9001)الريريريريريريريثالل  نظريريريريريريريام واحريريريريريريريت سريريريريريريريل  وهسريريريريريريريي  حیقريريريريريريري  األهريريريريريريريتاف املةجريريريريريريريوة اريريريريريريريذه األنظمريريريريريريري   
(OHSAS18001) أو (45001 ISO)  األعمريريال  قبريري  ال ت،ريريت  ريري   نظمريريا    ريري   تمريرياداانتشريريارا واع  كثريريةوالريريي ت تريريرب األ  

 ثريريريري      د ريريريري  أنظمريريريري  أخريريريريةى  میكنهريريريريا  نشريريريرياطها  وطبي ريريريري   خصوصريريريريي  املؤسسريريريري   حسريريريري   ولاشريريريريارة  ال ريريريريامل    املسريريريريتوى  علريريريريى
(ISO27001)   (ISO22000).اخل... 

،ريريري  أاهيتريريري    كمريريريا تطةقنريريريا أ،ضريريريا إىل تقريريريتي فهريريري  واضريريريو ملءهريريريوم أنظمريريري  اإلدارة املنتجمريريري  وذلريريري   ريريري  خريريريالل الت ة 
هريريريرين األنظمريريريري  املكونريريريري  لريريريري  وأهريريريري  التحريريريريتاي  الريريريريي تواجهريريريري   ابإلضريريريرياف  إىل اإلجريريريريةا ا  املشريريريريرتك  وأوجريريريري   الريريريريت      ال جمريريريريا

هريذه    ه ت ذل  يف األخ  حتتثنا ع  أه  الءوائريت وال ةاقيري  الريي حتريول دون إد ريا     هن األنظم  املكون  ل  االختالف
  خريريريت ا  املؤسسريريري    أو   ريريري   نتجريريريا   ،سريريريتءيت   طريريريةف  رضريريريا كريريري    تضريريريم  رة املنتجمريريري أنظمريريري  اإلدا  إىل أن   وخلصريريرينا  نظمريريري األ

  لكري   عةاقيري  وعقبريا  اريا كمريا  كاس  وحمءريءا  تنافسي   فلها املؤسس  وسل   يءة يف الثق  الءابئ   متنو وال   تضم 
يف    (نتجمري نظمري  اإلدارة املأ   هرياتطبيق  وأن  للمؤسسري  ككري  ال ريام األدا  األفريةاد وابلترياي أدا   ري  عنها أهنا حتسري  الثاه 

 ريريريت  ريريري  أفضريريري  ا لريريريول ملواجهريريري  التحريريريتاي  اجلت،ريريريتة املبنيريريري  علريريريى امل ةفريريري  واألسريريريالي  ال لميريريري  ا ت،ثريريري   حيريريريث  ،املؤسسريريري   
التنميريري     حتقيريري   لتحقيريري  شريريةو  االسريريتتا   وابلتريرياي  يف املؤسسريريا  االقتصريرياد،   الةشريرييتة  اإلدارا   متتلكهريريا  كتليريري   أصريريبح 
  التريريريريريوازن هريريريرين ااريريريريريتف الكالسريريريريرييك  للمؤسسريريريريري  واملتمثريريريريري  يف ت ظريريريريريي  الةثيريريريريري    وريريريريريتف إىل حتقيريريريريرياملنشريريريريريودة الريريريريريي  املسريريريريتتا  

ا،ريري  البيئريري   للمسريا ن أي حتقيريري  الء اليريري  االقتصريرياد،  واألهريتاف األخريريةى املتمثلريري  يف إشريريباع رغبريا  أصريريحاب املصريرياح  مح
 . وهذا  ا سيت  التطة  إلي  يف الءص  املواي.وال تال  االجتماعي 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصــــــــل الثالث:

تحقيق االستدامة في  

ة المؤسسة االقتصادي 

تطبيق أنظمة  من خالل

 اإلدارة المندمجة 
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 تمـــــــــــهيـــد: 

أضااح  هااألخ ا  اا ة    إذ  ،ا قتصااتة    بااا ااسس اات   حاا ة اافتة اا   زايةة  يف  ا قتصااتة    التحاات    ساات  
  إلعاتةةمتاجه  حت اي  اقتصتة  ، اجتمتعي  وبيئي  كب ة، كل هألخ التح اي  ةةع  ااسس ت  ا قتصاتة     جمربة على

  إة ااتت جرييااا ا ، ابإلضاااتة  أ إاات إ   اا ااتلبلي   ورؤاهاات  أهااا اةهت  يف  ث   وماا   فتة ااي الت  تهتاااوأولتاي  هتتاسااتاجيايت  يف  الفظاا 
جإاام  ماا   هحاات احااتهت  و   التفتة اا   سااهحهت  لتصااب   أنظماا  اإلةارة ااف جماا   ا تااتر ، حبياا   الت ااي     أنظمتهااتعلااى  

 م كز قتي يف ال تق، وكألا احملتةظ  على هألا اا كز وجعظيمه.

التحا اي   جلا   ها    عا  ما  أةإال اللاتت اتاجإذن أصب   إلةارة ااف جم  يف ااسس   ا قتصتة    تطبيق أنظم  اوعليه ة
ااع ةاا  وا سااتليع العلمياا  ال  ثاا ، حياا  أصاابح  كالياا   تلقهاات ااسس اات  ا قتصااتة   لتحليااق    اجل  اا ة اابفياا  علااى

 ف إ  جلبياا  متطلباات  ا  اا اف ذا  ااصاالح   اا اات ام  وابلتااتي حتليااق ا ساات ام  ااف ااتةة الاا  هتاا  شاا وا ااسس اا 
ااخااااات   القليااااا  ،ا قتصاااااتة  ، البيئيااااا  وا جتمتعيااااا و، ابإلضاااااتة  إ  ال ةااااا  مااااا  م اااااتت  ا ةا  ال اااااتمل    الاااااتحق  يفو 

وااتمثاال يف حتليااق اليعتلياا  ا قتصااتة  ، البيئياا  وا جتمتعياا ، ولقاا  جتحلااق هااألخ ا هاا اف أ إاات    للمسس اا  ا قتصااتة  
ا عتباااتر أنظمااا  اإلةارة ااف جمااا  كااااةاة التح اااا اا اااتم  مااا  أجااال حتلياااق متطلبااات  ا سااات ام  يف    ا  اااأل بعاااا  جياااع

   ث  جطبياق أنظما   واض   ةه   جتة مت وض  هألا اليصل والألي  ه ف إ    الري ض هألا لتحليقو   ،ااسس   ا قتصتة  
، حبياا  قمفاات بتل اايمه إ  اابتحاا   ماا  الفتحياا  الفظ  اا   ة  علااى حتليااق ا ساات ام  يف ااسس اا  ا قتصاات  ااف جماا   اإلةارة
 التتلي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ومتطلبات إنشائها من أجل حتقيققا اتدققتدامة ؤ امل د ققةدجمة  نامل  ةاملبحث األول: وظيفة أنظمة اإلدار 
 .اتقتصادية

مققن أجققل  اتقتصققادية    ؤ امل د ققة  اإلدارة املندجمققةأنظمة  تطبيا  ة  ليوفعاعايري  املبحث الثاين: العوامل، امل
  .حتقيا ادتدامتها

مققن أجققل حتقيققا  اتقتصادية  املندجمة ؤ امل د ة    اإلدارة  أنظمة  عناصر  معاجلة  املبحث الثالث: م ارات
  .ادتدامتها

 .تقتصاديةا  لم د ةلحتقيا اتدتدامة ودورها ؤ  املندجمة    اإلدارة املبحث الرابع: أنظمة
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:ظيفــة أنظمــة اإلدارة المندمجــة :متطنبــاا من ــا ها مــن أ ــل تحقيــق  المبحــث ال:ل:

 االقتصادية االستدامة في المؤسسة

 جمااا   فاا  ةاإلةار   وظييااا  أنظمااا إن الليمااا  ااإاااتة  الااا  ساااتف  لااا مهت هاااألا اابحااا  هااات البحااا  يف م ااات    
، وهاألا  ا قتصاتة    ،اجلتةة، البيئ  والصح  وال هم  ااهفي و ومتطلبت  إن اتههت ما  أجال حتلياق ا سات ام  يف ااسس ا 

وأها  متاصايت  اا ائتت عفهات،   جما   فاا  ةأنظما  اإلةار   م   هت التط ق إ  أه  ا متر ااتعلل  بقيييا  سسايو وظييا 
وأهااا  متطلبااات   ا قتصاااتة    والفماااتذمل ااختليااا  إلةماااتمل هاااألخ ا نظمااا  اإلةار ااا  يف ااسس ااات   ابإلضاااتة  إ  ا شاااقتت  

  إن تههت وجفييألهت.
فــي المؤسســة  المســلول هنهــا :مواصــفاا المندمجــة اإلدارة أنظمــة :ظيفــة ال:ل: المطنــ 

 االقتصادية

سساايو وظيياا  أنظماا  اإلةارة  هناا ف ماا   ااهت هااألا ااطلااع إ  جتضااي  الع  اا  ماا  ا مااتر وااتعللاا  بقييياا   
ابإلضااتة  إ  التطاا ق إ     ، جماا فاا  ةأنظماا  اإلةار ااف جماا  وجبيااتن ملتحاات  حااتت    لاا  بفاات  احيقاال التفظيماا  لتظيياا   

 و.أنظم  اإلةارة ااف جم ألخ التظيي  ،لتح  الليتةة حمهتم اا سوت ع  هألخ ا نظم  و 
 المندمجة :هيكنها التنظيميالفرع ال:ل: تأسيس :ظيفة أنظمة اإلدارة  

ماا  الإاا وري    وجااتةة، بيئاا  وصااح  وسااهم  مهفياا  يف العماال،   جماا فا نظماا  اإلةار اا  االليااتةة وج ااي  وظيياا   
 :1 جم  عرب اا احل التتلي ف   عملي  جبين ا نظم  اإلةار   ااجتة  ا رضي  اافتسب  للليتم بألل ، وحألا  

اب نظما   وجات  عارب اذاتذ اإلةارة العليات للا ار جباين سيتسا  متحا ة  تصا    نظمة اإلداريققة:مرحلة اختاذ القرار إبدماج األ
 .وجتةة، بيئ  وصح  وسهم  مهفي ،   جم فاإلةار   اا

وجتحياا      جماا فا نظماا  اإلةار اا  ااماا   ااهت العماال علااى جقاات   العمااتت يف جمااتت    مرحلققة التح ققري لعمليققة اإلدمققاج:
 يق.اإلج ا ا  ونظتم التتث

 ا نطهق اليعل  يف جطبيق عملي  اإلةمتمل.  مرحلة البدء ؤ عملية اإلدماج:
 يا ض أن هفاتم م اائتت     جما فا نظما  اإلةار ا  اايف كال الات   عفا  الاا    عا     وعلاى هاألا ا ساتإ ة ناه

 اائتت علااى وظيياا   ياا  أب ااا الاات   اا اائتت عاا  وظيياا  إةارة اجلااتةة  صاا  ااة  ،واحاا   لااتة وظيياا  ا نظماا  اإلةار اا 
 وااسس   جبلى على حتحت وميق  أن س أل االتحت  العملي  ا كث  التتلي :   جم فة ااأنظم  اإلةار 

 و قتن م   هت احيقل التفظيم  التتي: املقرتح األول:
 

 
1- FD X50-189, Systèmes de management, Lignes directrices pour leur integration, Afnor Normalisation, Janvier 

2004, P7, https://www.boutique.afnor.org/.../fd.../systemes-de-management-lignes.../fa124752, le: 19/05/2018.   

https://www.boutique.afnor.org/.../fd.../systemes-de-management-lignes.../fa124752
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 )املقرتح األول(   دجمةنة امل: اهليكل التنظيمي لوظيفة أنظمة اإلدار (1-3)  شكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 

Source: Florence GILLET-GOINARD, Bâtir un système intégré Qualité/ Sécurité/ 

Environnement De la Qualité au QSE, Groupe Eyrolles, Paris, 2006, p 159. 

 تض  لفت هألا االتح أن  قتن هفتم م ئتت واح  لقل م  اإلةارة البيئي  والصاح  وال اهم  ااهفيا  وم ائتت  
 . جم فة ااةار اإلأنظم  رة اجلتةة، كل مفهمت حت  اإلش اف اابتش  ا ئتت مبتش  على إةا
 و قتن م   هت احيقل التفظيم  التتي:  املقرتح الثاين:

 )املقرتح الثاين(   دجمةنة املنظيمي لوظيفة أنظمة اإلدار : اهليكل الت(2-3)  شكل رقم 
 

 
 
 
 
 

Source: Florence GILLET-GOINARD, Bâtir un système intégré Qualité/ Sécurité/ 

Environnement De la Qualité au QSE, Groupe Eyrolles, Paris, 2006, p 159. 

 تضااا  لفااات االاااتح الثاااتظ احيقااال التفظيمااا  بتجاااتة ثاااهه إةارا  مفيصااال  وظيييااات وهااا  اإلةارة البيئيااا ، إةارة  
 . جم فة ااوت أنظم  اإلةار س م ش اف  الصح  وال هم  يف العمل وإةارة اجلتةة جقتن كلهت حت  إ

 ة المندمجة )نظام اإلدارة المتكامل( :ل هن أنظمة اإلدارالفرع الثاني: مهام المسؤ
ة  ةار أنظمااا  اإلإذا كتنااا  وظييااا  إةارة اجلاااتةة م جبطااا  مبتشااا ة ابإلةارة، سااايقتن نياااو ال ااا   ابلف اااب  لتظييااا   

بتشاا  ابإلةارة العلياات، مهتمااه سااتقتن متعاا ةة ومتيتوجاا  ح ااع  ، ةم اائتت هااألخ ا  اا ة ساايقتن علااى اجصااتت م جماا فاا
 :1حا  ون تا ااسس  ، وجتمثل هألخ ااهتم ةيمت  ل 

 
، جملاا  ااعيااتر يف اللااتق والعلااتم ال يتسااي  وا قتصااتة  ، اا كااز  نظققاا اإلدارة املتكامققل لل ققودة والبيصققة والصققحة وال ققامة املهنيققة )اإل ققار النظققر (ةعااتإ عزالاا   ،    -1

 .  223، ص2017،  20   ةاجلتمع  جي م يل ، الع

  جم ف م ئتت ا نظم  اإلةار   اا

اإلةارة البيئي  ونظتم الصح  وال هم  م ئتت  
 يف العمل 

 إةارة اجلتةة م ئتت  

  جم ف م ئتت ا نظم  اإلةار   اا

 إةارة الصح  وال هم  يف العمل م ئتت   إةارة اجلتةة م ئتت   اإلةارة البيئي  م ئتت  
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  دجمققة  لتن ققيا مققع اإلدارة العليققا:نة امل ققهر علققي حتديققد األهققداأب اماصققة رنظمققة اإلدار مرتبطققة  ل  مهققاا: 2-1
 جتمثل يف:

 ااصلح ؛  ا  أل بعا ا عتبتر كل جطلعت  ا   اف ذا  -
ضااامتن التحااا    اافاااتظ  لعمليااا  ا ساااتمتا للزباااتن، حتليااال ا  طاااتر امتصااا  ابلصاااح  وال اااهم  يف العمااال وا  ر    -

 البيئي ؛
 ؛ف جم ة ااتجي   تص  جل  ااتعلل  بتظيي  أنظم  اإلةار متتبع  التطترا  التقفتلو   ضمتن جطبيق الت   عت  -
 ااصلح ؛  أن  قتن حمتور م  مجي  ا   اف ذا  -
 الليتم ب راست  التريأل   ال اجع  للمفتة ا؛ -
 جتمثل يف:  دجمة علي العمليات:نة املأنظمة اإلدار مهاا مرتبطة  لقيادة واإلشراأب اماص علي أهداأب  : 2-2
  جم ؛فاا  ضمتن قيتةة أنظم  اإلةارة -
 جل مي حتصل  الفتتهج والتلتر   لإلةارة العليت؛ -
  جم  عف  الإ ورة؛فليت اب  طتر ال  هت ة ا نظم  اإلةار   ااإشعتر اإلةارة الع -
 جفظي  عمليت  اا اجع  ال ا لي  وامترجي ؛ -
ماا  التليااي  والتعلياااق    وجااتةة، بيئااا  وصااح  وسااهم  يف العمااال، جماا   فجلاا مي لتحاا  حتقااا  متحاا ة لانظماا  اإلةار ااا  اا  -

 عليهت.     
 :1جتمثل يف دجمة:نظمة اإلدارية املمهاا متعلقة ببناء وإنشاء األن: 2-3
  جم  متتاةل  م  ااتطلبت  الت   عي  وااتطلبت  اللتنتني  ال تر   اايعتت؛فة ااإن ت  وقيتةة أنظم  اإلةار  -
 وض  حيز التفييأل ل يتس  متح ة: جتةة، بيئ  وصح  وسهم  يف العمل م  قتةة العمليت ؛ -
 ح  وال هم  ااهفي  للفظتم وال ليل؛ لق إج ا ا  اجلتةة، البيئ  والص -
  جم  ،منتذمل العمليت و؛فة اا ة على حت    و هق أ     تص  أبنظم  اإلةار اا تع -
  جم ؛فمهتم متعلل  بتف يا ون   ثلتة  ا نظم  اإلةار   اا -
  جم ؛فبع  أن ط  التح ا لانظم  اإلةار   اا -
  جم  م  مجي  ال  كت ؛فانظم  اإلةار   ااضمتن التح يو والتتعي  اا تم    ل -
 جفظي  عملي  ا جصتت ال ا ل  وامترج . -

 
 .422، صم ج  ستبق،  نظاا اإلدارة املتكامل لل ودة والبيصة والصحة وال امة املهنية )اإل ار النظر (ةعتإ عزال   ،   -1
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ضااامتن أبن   لااا م لاااإلةارة العليااات     جمااا فة ااأنظمااا  اإلةار ومااا   اااهت مااات سااابق ميقففااات اللاااتت أبن اا اااسوت علاااى  
ةارة علااى جتضااي  سيتساا      إاام  م ااتت  ماا  الااتحق  يف ا  طااتر جاا  ملبااتت، و  ااتع  اإلالفظااتم ااطبااق يف ااسس اا

بتلا مي بيات   ومعطيات  هتما  حاتت: ا ساتمتا للازابه ، حتليال ا  طاتر، ال اه  علاى جطبياق    جم فا نظم  اإلةار   اا
أبن هاألخ    ولتحا  الاتحق ،اللتانا والت   عت  م  الا ص علاى متتبعا  اجل  ا  يف هاألا امثاتت، ث جلا مي أةوا  اإلثبات   

 بتحليق ا ه اف اا ط ة.ال يتس  ااطبل  مسح   
بااا ور حتاااأل   اإلةارة عفااا  وجاااتة بعااا  ا ج اةااات  جلاااتم ابلتااااتو      جمااا فاا  و لاااتم كاااألل  اا اااسوت عااا  أنظمااا  اإلةارة

   جما فا نظما  اإلةار ا  ااوجليي  ا  طتر واذاتذ اإلجا ا ا  التصاحيحي ، وح اع رأي ااا را  ةا ن اا ائتت عا  وظييا   
وذلااا  ع اااتع جه للاااتةة العمليااات  علاااى أن  ااا جمتا يف إةاراهتااا  اجلاااتةة، البيئااا  والصاااح      تمتضااا  أ إااات كماااترة رهي ااا 

وال ااااهم  يف العماااال والاااا  أستسااااهت التح ااااا اا ااااتم  وج ااااي  ا  طااااتر، و ااااتة  اا اااائتت ا ةوا ، الط اهااااق، قيااااتةة  
 . جم فة ااالعمليت  وجف يا سيتس  أنظم  اإلةار 

 أنظمة اإلدارة المندمجةالفرع الثالث: لوحة قيادة :ظيفة  

   و ج م  إبةارة وقياتةة العمليات  وا ن اط  ةهاملتسهجتقتن لتح  الليتةة م  جممتع  م  ااسش ا  ،عفتص   
عباترة عاا  أةاة للت اخيع ،عع ةاا  الفتااتهجو، لااةا  ،علترناا  الفتااتهج ما  ا هاا افو وللتفييااأل واا اقبا ، ة ضااتة  إ  ةورهاات  

ح ااا اا ااتم  ةهاا  أ إاات جعتاارب كتساايل  مهماا  لهجصااتت والتحييااز يف نيااو التقاا ، إذ    اليعااتت يف جفييااأل عالاا  الت
ميقااا  ضااامتن م اااترك  العماااتت إ  إذا أعطيفاااته  ااعلتمااات  ااتجاااتةة حاااتت مااا   سثااا ه  يف ااسس ااا  وهاااألا   ميقااا   

 ااا ، وهاااألا  قاااتن بلتحاااا   ضااامتن م اااترك  العماااتت إ  إذا أعطيفاااته  ااعلتماااات  ااتجاااتةة حاااتت مااا   سثاااا ه  يف ااسس
ةة  تصااا  إبةارة أنظمااا  اإلةارة ااف جمااا  جياااع التح  ااا  ب قااا  مااات هااا  ااسشااا ا  الااا  جياااع  . لتضااا  لتحااا  قيااات1اللياااتةة

اعتمتةهت ومت ةتها هتت ومات ها  ا ن اط  الا  جتتبعهات ون اب  التيصايل الا  جياع أن جإامفهت وهال ةعاه ج ام  ابللياتةة،  
 :2لتمييز با ا نتاا التتلي  للتح  قيتةة أنظم  اإلةارة ااف جم م  هألخ الفلتا ميق  للمسس   ا

وها  لتحا  قياتةة حتتاتي ةلاا علاى اللليال    أنظمة اإلدارة املندجمة  لن بة لإلدارة العليققا:وظيفة لوحة القيادة ل :3-1
ااتضاتع  ةعتلا ، أن ال يتسا     أنظما  اإلةارة ااف جما م  ااسش ا  اايتتحي  ج ام  لاإلةارة العليات عهحظا  مات إذا كتنا   

ما   حتقا  ااسس ا  يف ااخات   ااتعللا  ابجلاتةة، البيئا ، الصاح  وال اهم     هبت متبع  ةه  ج م  ابلتحلاق ما  امتص 
وهاال    اتطلباات  ال ااتق  أنظماا  اإلةارة ااف جماا  ج ااتايعسيتساا   ماا   ج اام  ابلتحلااق  وأ إاات    ،جطبيااق اللااتاناو   ااهفياا 

 
1 - Florence Gillet-Goinard, Bâtir un système intégré Qualité/ Sécurité/ Environnement De la Qualité au QSE, 

Op.cit, P 161. 
2- Ibid., PP 163-170.  
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ععااآ ر اا  ةااتإلةارة العلياات ج اقااع ماات إذا كااتن الاازابه     علااى وشاا  أن جتحلااق.  ااف جماا  حمللاا  أوأهاا اف أنظماا  اإلةارة  
 م بعا وهل ااسس   حتتةظ على البيئ ، وكألا ن ب  التاةه يف اخنيتض م تم .

أنظماا   وهاا  الاا  جلاا م مسشاا ا  حااتت ساا     أنظمقققة اإلدارة املندجمقققة:وظيفقققة  لوحقققة القيقققادة اماصقققة   ققق ول    :3-2
، متتبعاا  طططات  ا جصااتت، ن اب  ا عمااتت التصاحيحي ....اتو ومسشاا ا  اليعتلياا   اإلةارة ااف جما  ،ذطاايا اا اجعات 

وااتتبعاا  لانظماا  ،اافتااات ، مسشاا ا  ا ةا  البيئاا ، ااهحظاات  حااتت الصااح  وال ااهم  ااهفياا و، كماات ميقاا  ا ااسوت  
مسشاا ا  ا سااتاتب  لاات   امطااا ،اااا ة  ةعلااى ساابيل ااثااتت:    تمالفظااتم بتضاا  معطياات  أ اا   ج اام  لااه عتتبعاا  الفظاا

إعاا اة التلااتر   حااتت نتااتهج اا اجعاات  ،أنااتاا عاا م    ااتتسااط  لتح  اا  طططاات  العماال يف حتلاا  وجااتة عاا م ااطتبلاا و؛
كال  معلتمات  حاتت العمليات  اايتتحيا  ،ذتلا  ح اع    ااطتبل  ااهحظ ، ن اب  امطاترة، ملخاع حاتت العمليات و؛

 مسس   حب ع ن ت هت وجمتت اهتمتمهتو.
 هاات  قتهاا  العملياا  ابلتيصاايل يف مسشاا ا  ا ةا  امتصاا  بقاال عملياا     لوحققة القيققادة  لن ققبة لقائققد :ققل عمليققة:  :3-3

  جبمياا  اجلتانااع ،اجلااتةة، البيئاا ، الصااح  وال ااهم و وميقاا  جل ااي  ااسشاا ا  الاا   هاات  هباات قتهاا  العملياا  إ  ق ااما  اات
مسشا ا  اا اقبا   و   ععآ الفتاتهج الفهتهيا  للعمليا وج م  عهحظ  متذا كتن  العملي  حتلق غت تهت ،  ا ةا  وه  مسش ا 

جإام  ال ا  اجليا  للعمليا  ،ععاآ م اقبا  ااعاات   اايتتحيا  للعمليات ، ةماثه ابلف اب  لعمليا  التتز ا   عتارب كمسشاا   الا   و 
حملااا ة، أمااات كمسشااا  للم اقبااا  م احااال معتجلااا  الطلبيااات  قبااال وصاااتحت والتقااا   لااااةا  ن اااب  وصاااتت الطلبيااات  يف التقااا  ا

ععاآ  ،  مييا ة  هألخ ااسش ا  ساتا  كتنا  لااةا  أو اا اقبا  جياع أن جقاتن . ةعلى العمتم  وااتتسا يف معتجل  كل  لبي 
و وأ اا ا  غمااتض يف ااسشاا   ععااآ    قااتن هفااتم أي،  ةقيلاا و،  حاات ةتهاا ة يف قيااتةة ااسس اا  وج ااتع  يف اذااتذ اللاا ارا 

 هب ف حم ة.جيع أن جقتن م جبط   
فـــي المؤسســـة  المطنـــ  الثـــاني: أأـــكال :أنـــواع تحنيـــل :ظيفـــة أنظمـــة اإلدارة المندمجـــة

   االقتصادية

، ةاايمق  أن  ا قتصااتة    إن ماا   إةمااتمل ا نظماا  اإلةار اا   لااتم علااى ماا   جطبيااق اإلةارة ااف جماا  يف ااسس اا 
هااألا اإلةمااتمل  عتماا  وةلاات إلةارة  ة  ،سس اا  أو ااسس اا  كلهاات أو حااس علااى سل اال  اإلماا اة كلهااتجطبااق علااى جااز  ماا  اا

التجاات  ااختلياا  لا اا اف ذا  ااصاالح ، ةعلااى ساابيل ااثااتت ماا  بعاا  ماات حاا ه ماا  بعاا  ال اا كت  العتاياا  الاا   
بع حات م اتكل ما  مفظمات  حلاتق  جتعتمل م  ااترة   الأل    لتمتن بت رييل ا  يتت يف بع  الا وت الفتميا ، مات سا

ا  ياتت، إذ كاتن جيااع علاى هاألخ ااسس اات  جطبياق هااألا اإلةماتمل لانظما  اإلةار اا  علاى مجيا  سل اال  اإلما اة إبتاا ا ا  
 م  ااترة   وم اقب  أعمتح  عت  تتاةق وسيتس  اإلةارة ااف جم  للمسس  .
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 لمندمجةالفرع ال:ل: الأكال المختنفة لتكامل أنظمة اإلدارة ا

ا، ةتلتلااا  ا و  جتجاااه  ميقففااات أن منياااز حااات   إةماااتمل ا نظمااا  اإلةار ااا  يف ااسس ااات  بصاااي  عتمااا  إ  حاااتلت
ا نظماا  اإلةار اا   الاا  لاايو هباات أي نظااتم إةارة  ااتص ابجلااتةة، البيئاا  والصااح  وال ااهم  ااهفياا  جاات جطبيااق    ااسس اات 

صاتت علاى ال اهتةا  مفيصال  وما  جها  أ ا   ك اع التقا  وضامتن  مبتشا ة لتافاع التقاتلي  اا جيعا  للح   جما فاا
الا  هبات ا نظماا  اإلةار ا  مفيصال  ابلعماال    الثتنياا  ةتتمثال يف إقفاتا ااسس اات إقتما  نظاتم إةاري متحا  ةعااتت، أمات التلا   

علااااى   تصاااا  يف ظاااال جااااتاة  أةوا     (SMI)   جماااا فا نظماااا  اإلةار اااا  ااعلااااى إةمتجهاااات وماااا  ث الصااااتت علااااى جلياااايو  
 :1اا تتو   ال وي واحملل  ج تع  على ج هيل اإلةمتمل نلخصهت كت يت

 Systèmes de)أح   اامترست  واستريهت امربا  ال اتبل   -   جم فانظم  اإلةار   اال  (AC-X50-200)ااعيتر    -

mangement intégré- Bonnes pratiques et retours d’expérience ). 
 متطلبت  اإلةمتمل. -ا نظم  اإلةار    (FD-X50-189)ااعيتر  -

ا ن متمل ،التقتملو إ  ثهث  م اتتاي : جقتمال علاى م اتت  اللما ، جقتمال    أشقتتوعليه ميق  أن نصف  
 على م تت  العمليت  والفظتم الت هل  وجقتمل على م تت  ااتارة الب    .

ال يتساات  والتقتماال علااى م ااتت  وظااته     و  كااز علااى التقتماال علااى م ااتت   التكامققل علققي م ققتوة القمققة:  :1-1
اجلااتةة، ا ماا  والبيئاا . ةتلتقتماال علااى م ااتت  ال يتساات   تطلااع أن سيتساات  اجلااتةة وا ماا  والبيئاا  جقااتن مبيفاا  يف  
نع واح  أو م اتف  واحا ، أو قا  جقاتن علاى م اتف ا  طتليا  لقا  لا  هت م جعيا  واحا ة جباا جعها  اإلةارة العليات،  

ا مااا  والبيئااا  مااا  ااياااتض أن جقاااتن هفاااتم سااالط  واحااا ة علاااى  أمااات ابلف اااب  لتظاااته  اجلاااتةة،    ،ظمااا فععاااآ م ااا وا اا
للاااتةة وال ااهم  والبيئاا ، ماا  ذلاا  ماا  اامقاا  وعلااى الريتلااع جطبيااق سيتساا  متقتملاا  ماا  ساالطت     التظااته  الثهثاا 

 .2مفيصل  للاتةة وال هم  البيئ ، أو أ إت سهم  اجلتةة والبيئ 
 :3و تمثل يف: علي م توة العمليات والنظاا الواثئقي  تكامل  :1-2
 منيز ثهث  أنتاا م  العمليت : التكامل علي م توة العمليات:    -أ
جس ااأل بعااا ا عتبااتر يف    (QSE) فبرياا  أن  عااين التقتماال أن ااتطلباات  ااتعللاا  بااا  علققي م ققتوة عمليققات اإل ققا :    -

أو ام ماااا ، ابتاااا ا  ماااا  التعباااا  عاااا  ا حتيتجاااات  إ  غت اااا  الت اااالي     نيااااو التقاااا  يف كتةاااا  م احاااال ةورة حيااااتة اافتااااتمل
 وام مت  اا جبط  به، م ورا جبمي  اا احل التسيط .  

 
1- AFAQ/AFNOR, le système de management intégré QSE: stratégie et outils, Sisqual, 2004, 

https://www.scribd.com/document/73280887/3C-SMI, le: 19/05/2018. 
2- Bernard Froman, Jean-Marc Gey, Fabrice Bonnifet, Qualité Sécurité Environnement - Construire un système 

de management intégré, op.cit, P 154.   
3- Ibid., P 155. 

https://www.scribd.com/document/73280887/3C-SMI
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  م اااتك  ةماااثه:جياااع أن جقاااتن   عاااين التقتمااال أن ااتطلبااات  التاجاااع احتامهااات  علقققي م قققتوة عمليقققات القققدعم:    -
، وابلف اااب   (QSE)ا جلااا مي الت هاااق، اا اجعااا ، ااتاةلااا  لاااا  ابلف اااب  للت هاااق ب اااقل عاااتم لي ااا  هفاااتم حتجااا  للتميياااز بااا

،  للتقت   ق  جقتن العمليت  متطتبل  أو مت تهب  ،علاى سابيل ااثاتت لتح  ا  احتيتجات  التقات  ،  طا  التقات  ...و
تن  ونتيااا  لااألل  ةاا ن معظاا  اإلجاا ا ا ، التعليماات ، ااطبتعاات  والت ااايه  ااتعللاا  بعملياات  الاا ع  ميقاا  أن جقاا

 م تك  أو ج   ب قل م تم.
ووظاااته   التقتمااال كتمااال بلااا ر مااات جقاااتن سيتسااا  وأهااا اف  :  العمليقققات  إدارةو   علقققي م قققتوة عمليقققات املديريقققة  -
(QSE)   نياااو شاااقل  ،   اااتقتن التجيبااات  ااتخاااألة م اااتك ةإةارة العمليااات     علاااى م اااتت ، أمااات  هااا  ني اااهت متقتملااا

 .ولق م  ةعتلي  العمليت نيو التجيبت  للتحق  والتحأو  وص  العملي 
 : 1ميق  جصتر هألا التقتمل ع     ق صترة ه م الت هقالتكامل علي م توة النظاا الواثئقي:  -ب
و م ااتكت متجهاات جاات إجاا ا ا   ا،مااتجز   (QSE)إماات ةلاايه    الفظااتم ااتقتماال  يااتض  إن ميقففاات اللااتت  عنققد قمققة اهلققرا:    -

أو أ إااات علاااى ةليااال إةارة أكثااا     (QSE)جعتمااا  علاااى ةليااال م اااتم  م اااتك  وأ ااا    تصااا ؛ وإمااات ة هااال مفيصااال  قااا   
 عمتمي .

التعليمااات     اإلجااا ا ا  أو الت هاااق اامتثلااا  علاااى م اااتت  العمليااات ،  جتعااا ة الت هاااق اا اااتك  يفحنقققو قاعقققدة اهلقققرا:    -
فلاال والاا  جتإاام  ماات  وإجاا ا ا  الت اارييل وااطبتعاات  ااتفتعاا  ةعلااى ساابيل ااثااتت: التعليماات  وااطبتعاات  اا ااتعمل  لل

 .هت ض وري م  أجل احتام متطلبت  اجلتةة وال هم  والبيئ 
نظاتم اإلةارة ااتقتمال أو اافا مج حت  ا  وحتيياز وجقات   اااتارة    ع تطلا  البشققرية:التكامل علي م توة املوارد  :  1-3

سلتكيت  العمل، حت    اإلجا ا ا ،  ا ق     ن إعطت  ااتارة الب     ال    يف ا تيترة ،الب     ابعتبتره  أستإ اافظم 
العمااال ساااتف اااا  أةااا اة اافظمااا  علاااى التيقااا  يف متطلبااات  اجلاااتةة وا مااا  والبيئااا  ابلبحااا  علاااى التح اااا اا اااتم   

مااا     مسس ااا لل تعلاااق ا مااا  بت اااخ  اااااتارة الب ااا     وعلياااه يف هاااألا الفاااتا مااا  التقتمااال    اختلااا  العمليااات  وا ن اااط .
 :2 هت

   منيز حتلتا:  وهفت  عند وضع النظاا الت خري  -أ
التعليمات ،    وحت  ا  م   هت وص  عمليت  العمل ااعتتةة امتص  هبات،  حالة  ريقة واحدة متزامنة جودة وبيصة:  -

 ، ابحثا على حت ا العملي .(QSE)، و ت  ج اي  ااتظيا على التيق  يف متطلبت  .. اتوإج ا ا  الت رييل

 
1- Bernard Froman, Jean-Marc Gey, Fabrice Bonnifet, Qualité Sécurité Environnement - Construire un système 

de management intégré, op.cit, P 156.   
2 - Ibid., P 157. 
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جباااألت اجلهاااتة لتتعيااا  اااااتظيا ب اااان العهقااات     والبيصقققة:اجلقققودة إظ نظقققاا يكمقققل ال قققامة  حالقققة تودقققيع نظقققاا    -
 ا جزا  اا تك  وااتميزة وأسبت  ا تهةتهتت.و  والتلتراب  با ا نظم  الثهه

وجااااه امصاااتص ساااايقتن التكيااااز علاااى جتضااااي  كييياااا  ضااامتن جفتسااااق الفظااااتم ااتقتماااال    علااااىةالتكققققوين الققققدائم:    -ب
 .(QSE)، بت ليا الإت  على ق اب  اايتهي  وابستخ ام مفهايت  وأةوا  م تك  لا وحت يفه

 الفرع الثاني: أنواع تحنيل :ظيفة أنظمة اإلدارة المندمجة

والاات   الاا     ، واجلاا وت التااتي  تضاا  هااألخ ا نااتااأنظماا  اإلةارة ااف جماا وظيياا     لتحلياال  أنااتاا  ثااهه  جتجاا  
 ااعت  :   جقتن عليهت وةلت مثمتع  م 

 : األنواع الثاث ألنظمة اإلدارة املندجمة (1-3)جدول رقم  

Source: Béatrice Bellini et Marianne Parry, Système De Management Intégré: Vers Un 

Référentiel D’évaluation des pratiques, 10° Rencontres Sur La Prospective Des Métiers: Quel 

management demain?, Le 16 mars 2010, l’ESSEC, P 10. 

 مدمج  متنادا إضاؤ نوع اإلدارة املندجمة 
م اجعاااااااا  كاااااااال نظااااااااتم  ت قيق.نتا ال

 .على ح ة
 التيااتوض علااى عملياات  اا اجعاا  مي
ت ولقاا  ي  اات  إج اؤهاات ابلإاا ورة عاام

 .يف نيو التق 

م اجعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  
 .م تك 

جاااااا قيق م ااااااتم 
 . قم  الي  

قااااااااااااااااااتي ماااااااااااااااااا   متري . .متري  مفخي . .م تت  إش ام العمتت
 .اا سولي 

م اتت  اإلشا ام يف اساتعمتت 
 .ااتارة الب     وااتلي 

 .كل  .متري  .ضعي  .مفع م

إةماااتمل أنظمااا  اإلةارة ااف جمااا  
 .يف ثلتة  ااسس  

قااااتي ماااا  التاااازام  .متتسا .ضعي  .مفع م
 .اإلةارة

ةماااج يف نياااو التقااا  عفااا  وضااا   ج رجي  م  ا وت إ  ا   . .    تج .منا ةمج ا نظم 
 الفظتم كقل.

بعااا  ا جاااازا  اا ااااتك  ،اا اجعاااا ،  .مفيصل .الت هق
التقااااااااااااااااااااااات  ، عفتصااااااااااااااااااااااا  مااااااااااااااااااااااا  

 ال ليل...اتو.

 .م تك 

بعاااااااااااااا  ا جاااااااااااااازا  كتل يتساااااااااااااات   .كل  .وضتح جع ة ا نظم 
واإلساااااااتاجيايت  وبعااااااا  عفتصااااااا  

 التتثيق.

 .مفع م

متجااااااااااااااتةة ابلف ااااااااااااااب   .مليت م  ل الع
للاتةة، وليو شا  ت 

 لبتق  ا نظم .

ةماااااااج جااااااا رجي  للمااااااا  ل ابلف اااااااب  
 لبتق  ا نظم .

  .كليمعتجل   
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 وةيمت  ل  ش ح لقل نتا:

    يف التل  ااع بياافه ، وهاات اا ااتت وهاات وجااتة نظااتما إةار ااا أو أكثاا  يف ااسس اا  باا ون ال غباا  األنظمققة امل ققافة:  -
  جيإاال وضاا  أنظمتهاات اإلةار اا  هبااألخ  ماا  ااسس اات   %15 أن  ا وت الااألي مت ذكاا خ يف ا علااى إذ ج اا  ال راساات  إ 

 .1الط  ل  وذل  لع م إقفتعهت بيته ة الفظتم ااف مج
  أو أكثاا   تصاا  علااى م ااتت  التتثيااق،: وهاات وضاا  قتاعاا  وأسااو م ااتك  بااا نظااتميا إةار ااا  األنظمققة املتنادقققة  -

  هاق والت اايه  وا جصاتت الا ا ل ،ع  اإلةارة، م اقبا  الت وم  با أه  الفلتا اا تك  ه : اا اجع  ال ا لي ، م اج
  لتل  اع علاى اا اتت  العملا ، ومفاهةي  الريتلع مت  قاتن هاألا التلاتر  علاى اا اتت  اإلساتاجيا  با ون اا اتإ أو ا

  عمليا   ة ن هألا التف يق  قتن شقليت م  انعا ام ا ن اط  العمليا  امتصا  ابإلةماتمل أ ا   قاتن العماتت غا  م ا كا يف
 .2التف يق، كمت أن التابا با ا نظم   قتن واضحت وحم ةا شقليت

إن وضاا  هااألا الفااتا ماا  ا نظماا  اإلةار اا    ااتلزم التريياا  يف جطبيلاات  وعملياات     األنظمققة املندجمققة جزئيققا أو :ليققا:  -
ا نظماا  اإلةار اا     ،جماا  جزهيااتااسس اا  بريت اا  التح ااا اا ااتم ، وهفااتم نااتعا ماا  اإلةمااتمل وهاات: ا نظماا  اإلةار اا  ااف  

  الي ق باا هاأل   الفظاتما يف متقعاه يف ااسس ا  وعهقتاه ما  الثلتةا  التفظيميا  حات، ةقلمات كتنا   مقو  ااف جم  كليت،
ا نظم  اإلةار   ااف جم  م جبط  ابلثلتة  التفظيمي  للمسس   وكتن ةهمه سهه ومفت  ا با العمتت كاةاة  ةا  ااسس ا   

يق رغبت  ا   اف ذا  ااصلح  كلمت كتن  ةعتليته أكرب يف جفييألخ، ابالتبل ة ذا كتن ا قتفاتا اب نظما  ضاعييت  لتحل
ةلاا  جقااتن هفااتم ةعتلياا  يف حتليلااه حااس وإن وحاا   ا ةوا  اإلسااتاجياي  والعملياا  لتفييااألخ، ةااتاعآ الليلاا  لااإلةارة  

يا، لقا  علاى العماتت ااتجاتة   يف حتلياق اافاتج أو اما مت  الا  جلحلاه  ااف جم     قتن ابلتكيز على اا را  وااتظ 
ةا ااال ااسس ااا . ةتلعماااتت هااا  الاااأل   لااا  ه  اا اااسولي  اابتشااا ة ةيمااات ساااع اجلاااتةة، البيئااا  والصاااح  وال اااهم  ااهفيااا   

ف جم  ميق  أن سيا  أو  ز ال  ابعتبتره  احمل م التحي  لعمليت  ااسس  ، ابإلضتة  إ  ذل  ة ن ةه  العمتت لإلةارة اا
الريماااتض حاااتت الفظاااتم  تصااا  ةيمااات  تعلاااق ابساااتييت  عااا ة متاصااايت  يف ن اااتا واحااا ، لاااألل  ةعلاااى اإلةارة العليااات أن  

 .3ج ط  ب امج لتحليق هألخ الريت   وكمت جيع عليهت وض  أةوا  ج م  ح  إبةارة هألخ ااتاصيت 
 االقتصادية  مؤسسااالمطن  الثالث: نماذج مدماج أنظمة اإلدارة في ال

  ااف جماا ،  للمسس اات  يف كييياا  جفييااأل اإلةارةإن منااتذمل اإلةمااتمل هاا  عبااترة عاا  وصاا  وميااتهي  نظ  اا  ملتحاا   
   هاا اف   جماا  وةلااتكتناا  هفااتم الع  اا  ماا  احملااتو   ماا  أجاال جطاات   منااتذمل   اام  بتليااي  وجفييااأل أنظماا  اإلةارة ااف

 
1- Béatrice Bellini et Marianne Parry, Système De Management Intégré: Vers Un Référentiel D’évaluation des 

pratiques, Op.cit, P.9. 
2- Ibid., P.9. 
3- Robert B. Pojasek, Quality toolbox: Is Your Integrated Management System Really Integrated?, 

Environmental Quality Management, wiley online Library, volume 16, Issue 2, 2006, P 92.  
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  والا  ما  أ هات  هاألا امثاتت  يف   ح الع  ا  ما  الفماتذمل ما   ا ف الباتحثاوغتاي  ااسس  . هألخ احملتو   أة  إ   ا
  الاااق إةماااتمل   ميقااا  أن  تجااا  مناااتذمل واحااا  مثاااتيإذ جياااع اللاااتت هفااات أناااه    ،1الفماااتذمل الفظاااتم  والفماااتذمل التفتسااال 

  ماا  مسس اا   ستلاا    مج وشاا وا جفييااألخن هاا ف جبااين الفظااتم اافااا نظماا  يف مجياا  ااسس اات  ومجياا  الاات   هااألا  
  ااسس ات  ا  ا   ج اعى إ   حاا بعا   يف  إ  أ   ، ةمثه ميق  أن م  ااسس   جتطلع التقتمل لانظم  كلهات،

 : وةيمت  ل  نل م ش ح الفمتذجا كمت  ل :اإلةمتمل اجلزه  ةلا با البيئ  والصح  وال هم  ااهفي 
(wiilborn and ropetrovicKa)ملااتح ماا   اا ف    وهاات  النظققامي:النمققوذج   .1

بااا    الاا با  كييياا   علااى    كااز، حبياا   2
با ا ها اف، العمليات     ا نظم  اإلةار   الثهه ،اجلتةة، البيئ ، الصح  وال هم  ااهفي و، إذ  لتم على إجيتة التتازن 

 .ااتاي  كمت هت متجتة يف ال قل  وااتارة
 املندجمة  ألنظمة اإلدارة النظامي : النموذج(3-3)رقم   الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Stanislav Karapetrovic and Jan Jonker, Integration of standardized management 

systems: Searching for a recipe and ingredients, Total Quality Management and Business 

Excellence, volume 14, Issue 4, 2003, P 455. 

هناات الفمااتذمل الفظااتم : حت  اا  ا هاا اف، ذطاايا وجصاامي  الفظااتم، الصااتت  عفتصاا   قت    تضاا  ال ااقل   اا 
تةاااق هاااألا الفماااتذمل ةااا ن اإلةارة ااف جمااا  هااا  جممتعااا  مااا   ةواساااتعمتت اااااتارة، جفيياااأل الفظاااتم، جلياااي  الفظاااتم والتح اااا.  

 
1 - Zeng, S.X, Shi, J.J., & Lou, G.X, A synergetic model for implementing an integrated management system: 

An empirical study in China, Journal of Cleaner Production, vol 15 (18), 2007, P 1760–1767. 
2- Stanislav Karapetrovic and Jan Jonker, Integration of standardized management systems: Searching for a 

recipe and ingredients, Total Quality Management and Business Excellence, vol 14, Issue 4, 2003, P 456.  
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ماا  أجاال    متجياا  وااتلياا  وهااألاالعملياات  ااتابطاا  الاا  ج ااتريل يف جفتسااق وجت ااترم يف نيااو ااااتارة الب اا   ، ااتة اا ، ااعلت 
إن ةماااج ا نظمااا  اإلةار ااا   لاااتم علاااى هاااألخ العفتصااا  الاااثهه اب عتماااتة علاااى عالااا   و   ،حتلياااق جممتعااا  مااا  ا هااا اف

ةبتلف ااااب  لاهاااا اف ميقاااا  مجعهاااات ماااا  طتلاااا  ا نظماااا     ،ةمياااافجأو ماااات   اااامى بعالاااا    (PDCA)التح ااااا اا ااااتم   
ي  ا جتمتعياا  وابقاا  ا هاا اف والريااتاي و، ث بعاا  وضاا  هااألخ ا هاا اف  اات   وصاايتغتهت ،اجلااتةة، البيئاا ، ا ماا ، اا ااسول

وض  طططت  لتحليلهت وكألا ذصيع ااتارة ااههم  م  أجلهت، بع  ذل  جت  عمليا  التفيياأل بتاساط  إةارة العمليات   
 ي  التليي  والتح ا.وةق ش وا ا نظم  امتص  ابجلتةة، البيئ  والصح  وال هم  ااهفي ، ث بع  ذل  سيت عمل

 لااتم الفمااتذمل التفتساال  ابعتبااتر التفتسااق ااتجااتة بااا طتلاا  متطلباات  كاال نظااتم ماا  أنظماا     النمققوذج التنادقققي:  .2
إن هاألخ    ،اإلةارة ااف جم : التتثيق، ال يتست ، ا ه اف، التزام اإلةارة، التح ا اا تم ، اا اجع  وا جصتت الا ا ل 

  أستإ الفمتذمل التفتسل  كمت هت متض  يف ال قل ا يت:العفتص  ااألكترة ه  
 املندجمة  ألنظمة اإلدارة التنادقي : النموذج(4-3)رقم   الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: J.P.T. Domingues, P. Sampaio & P.M. Arezes, Analysis of integrated management 

systems from various perspectives, Total Quality Management & Business Excellence, vol 26, 

Issue 11/12, 2015, P 1325. 

جصاااات     امل ققققتوة األول )التنادققققا اتدققققرتاتي ي(م ااااتتاي  للتفتسااااق، ةياااا     ثااااههأعااااهخ  ال ااااقل   تضاااا   
ااتضاااااتع . جلاااااتم    اإلساااااتاجياي اجلاااااتةة، البيئااااا  والصاااااح  وال اااااهم  ااهفيااااا  وةلااااات لاهااااا اف وااخططااااات     إساااااتاجياي 

بتا ي  رؤ   ورستل  وقي  ااسس   وج م  خبلاق التفتساق باا احيقال التفظيما ، اااتارة والثلتةا  التفظيميا    إلستاجياي ا
وجعقااو يف نيااو التقاا  التح ااا اا ااتم  لاااةا  ةيماات  تعلااق ابجلااتةة، البيئاا  والصااح  وال ااهم  ااهفياا ، ةاا ذا اةتلاا    

 امل توة األول 
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أكثاا  علااى الريااتاي  قصاا ة اااا  ، كريت اا  الصااتت علااى ال ااهتةة ون اايتن    ااسس اا  التفتسااق ا سااتاجيا  ة هناات سااتكز
ةيحتااتي علااى ثهثاا  ركااتهز هاا : التفتسااق    امل ققتوة الثقققاينيف  أماات  .  ااتاصاايت  الليتسااي  والااتحق  ةيهااتكييياا  اساات ام   

ق العماال الاا  جاا     احيقلاا ، التفتسااق يف ااااتارة والتفتسااق الثلااتيف، ةعااتةة ماات ماا  يف ااسس اات  وجااتة صاا اعت  بااا ةاا  
مااا  كااال نظاااتم إةاري    أن طتلااا  ا نظمااا  اإلةار ااا  وهاااألا مااات سلاااق عااا م التفتساااق يف ااسس ااا  ةعلاااى سااابيل ااثاااتت ميقااا   

يتطلااع  ة  ،،اجلااتةة، البيئاا  والصااح  وال ااهم  ااهفياا و لااه ممثاال  ااتص وة  ااق إةاري وة  ااق للم اجعاا  ال ا لياا  امتصاا  بااه
تابا ما  اإلةارة العليات إ  غت ا  العماتت يف أسايل احيقال التفظيما  ةيااع علاى اإلةارة  التفتساق يف احيقال التفظيما  الا

العلياات ا لتاازام بف اا  أهاا اف وطططاات  ااسس اا  وكااألا بتحييااز وجعلااي  العمااتت، هااألا ماات   ااهل عملياا  إةمااتمل ا نظماا   
لف اب  إ  التفتساق الثلاتيف ةها  أ إات  اب. أمات  الثهه وجيعل احيقل التفظيم  قتةرا على  لاق ال اهم  يف هاألا ا نا متمل

مهم  م  أجل ان متمل ا نظم  اإلةار   ةايمق  أن جظها  ثلتةا  ااسس ا  يف اللتاعا  واإلجا ا ا  والاربامج ااتبفاتة، هاألخ  
أماات    ،العفتصاا  جيااع أن جإاام  التريياا  الثلااتيف ماا  أجاال الفاااتح يف التحااتت ماا  أنظماا  طتلياا  إ  نظااتم واحاا  مفاا مج

  ا نظماا ااااتارة، ةي اامل ااااتارة الب اا    وااتلياا  و قااتن هااألا التفتسااق يف حمتولاا  حت  اا  الفلااتا اا ااتك  بااا    التفتسااق يف
وذصااايع اااااتارة الهزمااا  حااات عتضااات عااا  ذصيصاااهت لقااال نظاااتم علاااى حااا ة مااات   اااتع  يف رسااا   طااا  ذا  كيااات ة يف  

لااااتيف والتفتسااااق يف ااااااتارةو جيااااع أن  قااااتن ماااا عمت  ااااااتارة، إن هااااألخ ال كااااتهز الااااثهه ،التفتسااااق احيقلاااا   الث  اسااااتعمتت
أن جطتر نظتمت للتتثيق وةاق ها م الت هاق    ة ق العمل هت  ابلتتثيق، إذ جيع على   امل توة الثالث ويف ا    ابلت هق.

قا  الت هاق  إبت ا ا م  ال يتست  واللاي  وااباتةئ ااتعللا  بقال ما  اجلاتةة، البيئا  والصاح  وال اهم  ااهفيا ، ث جليهات اب
 .1ا    

   في المؤسسة االقتصادية المطن  الرابع: متطنباا تنفيذ :ظيفة أنظمة اإلدارية المندمجة

جممتعاا  ماا    باا  ماا  جااتة   يف ااسس اا     ونظااتم اإلةارة ااتقتماال  ،اإلةارة ااف جماا   نظمااأ  ن اات  وجفييااأل وظيياا إل
 :  2متضح  يف امطتا  التتلي وه    ااتطلبت 
  ااعلتمااات   بعااا   م اااتةا   إن ااات    ااات   ،واا اااسوليت   التياااتعه و   العمليقققات  حت  ااا    : يف هاااألخ امطاااتة  ااات 1  امطقققوة
  ا شاااختص  مااا   أقصاااى  عااا ة  م اااترك   مااا    ااعفيااا   ا  ااا اف  مجيااا    ومتطلبااات   وجطلعااات   احتيتجااات   حتليااال   ااات   ،ااتثلااا 

  جعليماات   ،الت هااق وااعلتماات    ،يااوظيي  فأوصاات،  ااتثلاا   ااعلتماات   طتلاا   ماا   ا و   اإلصاا ارا   كتتباا    اات   ،ااتااتة   
 و.العمل  أوراق العمل،

 
1- Charefeddine Moumen, Mohamed Knouch, An Overview of The Methods for The Integration of Management 

Systems with Examples for International Companies, Strategy and Development Review, Vol 08, N 15, 2018, P 

99. 
2 -PQB E 19V15 S, Préparation à un système de management intégré QSE, P08-09, 

https://www.pqb.fr/template/userfiles/PQBE19V15S36pp.pdf, le : 31/03/2018. 

https://www.pqb.fr/template/userfiles/PQBE19V15S36pp.pdf
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  ،الفهتهيا   وااتاعي    واا سوليت   للمهتم  اامط  وض     ت   ،(QSE)  أه اف  لتحليق  الهزم  املوارد جعيا  ت  :2 امطوة
  جااا ر عبعاااا ا عتباااتر     اااأل ا    ااات   ،البيئيااا   وا  ر  احملتملااا   ااخااات    البااات    مااا   واالاااتولتن   الااا ا ليتن   ااتظياااتن    ااا رم

 .ال ا ليا اا قلا
  ةرجا   ، حت  ا  الا ا ل   التا قيق  عمليات   جلاي ،  ومسشا ا ،  عمليا   كل  و:فاءة  فعالية  لليتإ  أستليعحت      :3 امطوة
   اللتنتنيا  ااتطلبات   البيئيا ،  والتااث ا   اجلتاناع  حت  ا    ااخات  ،  جلياي   ااخت  ،  حت      العمه ،  متطلبت ،  الفظتم جفييأل 
 و.وغ هت
  احملتملا   ا  ر  ما    الطاتارئ  حات    سا ة   ات   ،التصاحيحي   اإلجا ا ا   ةا زما   اهت    املطابقققة  عققدا  حت      :4 امطوة
 .الطتارئ لت  و  اليعل ورةوة  اإلج ا ا ،  ا ستاتاب   وجتثيق  جفييأل   ،والبيئ  وال هم  الصح  على

  جيمااا    جااا وت  مااال    ااات ،  امل قققتمر  التح قققن  عمليقققة  طبياااقج  وجمااات    أةوا   يف هاااألخ اا حلااا   ااات  حت  ااا    :5  امطقققوة
  التخطايا   ات   ااخات  ،  حت  ا     ات ،  ا رقاتم  لا  ه   الاأل    ا شاختص  قبال  ما  اجلاتةة علاى للحصاتت ال هي ي  التقتلي 
  ذطايا   ات   ،ا سابت   علاى  واللإات   ااطتبلا   عا م  افا    هناج  سسايو   ات ،  للتح اا  ةا ص على العثتر و ت  لإلج ا ا 

  ال ا ليا   ا جصات    سسايو   ات ،  التفظيميا   اا اقبا   إماتز   ات   ،احتما   البيئي  واجلتانع اباخت   ااتعلل  ا ن ط  أل وجفيي
 .عليهت ال مس  الطتب    وإضيت   وامترجي 
  ااتثلا   ااعلتمات   ما   التحلاق   ات ،  (SMI)التققدقيا علققي نظققاا اإلدارة املنققدمج  يف هألخ اا حل   ت  إج ا    :6امطوة 
  سيتساا   ماا   ا نتهاات   ،ال ااتر    للمتطلباات   ا متثااتتو   اإلةارة  م اجعاا   جلااي   ،اافتساابا  ا شااختص  قباال  ماا   عليهاات  وااتاةلاا 

(QSE) م       تطي  ويف هألخ امطتة أ إت   ،وأه اةهت  (QSE)   مهحظات   جلا مي   است اتري   با   أو  أ ا    شا ك   م  
 .قيم  وجتصيت   واقتاحت 
  ة املندجمقققةأنظمقققة اإلدار شقققهادة  جصااا ر    ،وحمااتم  صاااحي   ب ااقل  الفظاااتم  جفييااأل    ااات   عفاا متيف هاااألخ اا حلاا     :7امطقققوة  

(SMI)  ترجي   وكتل   قبل م . 
 وميق  أن نلخع هألخ امطتا  يف ال قل ااتاي: 
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 اإلدارية املندجمة   أنظمة  وظيفة   وتنفيذ  : متطلبات إنشاء(5-3)  شكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Source: PQB E 19V15 S, Préparation à un système de management intégré QSE, P08-09, 

https://www.pqb.fr/template/userfiles/PQBE19V15S36pp.pdf, le : 31/03/2018. 

  جما  يف ااسس ات  ا قتصاتة    با  أنظما  اإلةارة ااف  م   هت هألا ال قل نهحظ أنه لتفيياأل جطبياق وظييا   
  تارة الهزما  لاألل ، ابإلضاتة  إ جاتة  اااو   واا سوليت   العمليت  والتيتعه  تح    ك  م  جتة  جممتع  م  ااتطلبت 

 إجبتا جممتع  م  اا احل ااألكترة أعهخ. 
 
 
 
 
 
 
 

 العمليات 

 SMI  ياتدق

 املوارد حتديد

 الفعالية 

 املطابقة  عدا

 امل تمر  التح ن

 SMI  شهادة

1 

2 

3 

 نعم 

5 

6 

7 

 تصحيحية   إجراءات 4

https://www.pqb.fr/template/userfiles/PQBE19V15S36pp.pdf
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 أنظمة اإلدارة المندمجــة فــي المؤسســةتطبيق  :فعالية  معايير  ال  العوامل،  الثاني:  المبحث

  من أ ل تحقيق استدامتها االقتصادية

مااا  أجاال حتلياااق    يف ااسس اا   اإلةارة ااف جمااا جطبياااق أنظماا   العتامااال ااااسث ة يف  سااتف  لااا م هااألا اابحااا  أهاا   
ت جطبياق أنظما   است امتهت، ابإلضتة  إ  التط ق إ  ااعت   ااعتم ة م   ا ف ااسس ات  لتحلياق ا سات ام  ما   اه

اا احال والفلاتا الا  جياع  حت، ث جفتولفات يف ااطلاع الثتلا     ا ن ط  ااختلي   ال  ج م  بيه  وج جيعو  اإلةارة ااف جم 
 .ةو كيت ة وةعتلي م ت ام  لتحليق نظتم مف مج  م    ف ااسس ت  أ ألهت بعا ا عتبتر 

االقتصادية   دارة المندمجة في المؤسسةالمؤثرة في تطبيق أنظمة اإل  المطن  ال:ل: العوامل

 من أ ل تحقيق استدامتها 

  ن ااات هت  ظ وةهااات،  واقعهااات،  ح اااع  وهاااألا  أ ااا    إ   مسس ااا   مااا    تريااا   ااف جمااا   اإلةارة  أنظمااا جطبياااق    حتلياااق
  ،ااف جماا   اإلةارة   نظماا   ال ااقلي   ال اا وا  حتاا ة   ترجياا   وأ اا    ةا لياا   عتاماال  ةتتجاا    هباات،  احمليطاا   العتاماال  وطتلاا 

 وه  متضح  يف الفلتا التتلي :
اإلةارة ااف جمااا   أنظمااا     جمماااتا امصاااتهع ااتعللااا  اباسس ااا  الااا  جاااسث  يف كيييااا  جطبياااق  وهااا  العوامقققل الداةليقققة:  .1

 :1وجتمثل ةيمت  ل 
يل  وهت الألي   ة  ااسس   إ  جبين بعا  اامترسات  الا  جعتارب أولت ا  ابلف اب  حات، ةفاا  علاى ساب أ. قطاع النشاط:

ااثااتت أناااه غتلبااات مااات جإاااريا الفلاااتاب  علاااى ااسس ااات  الااا  جف اااا يف قطاااتا الصااافتعت  القيمتو ااا  بتباااين أنظمااا  إةار ااا   
 يف أنظمتهت اإلةار  .  أو  تص  ابحملتةظ  على البيئ  وسهم  العمتت كاولت    

ئاا  والصااح  وال ااهم  ااهفياا  مهماا   اإلةار اا  ااتضااتع  ابلف ااب  للاااتةة والبي  ا نظماا إن أق مياا     :دماجنقق ات  أقدميققةب.  
للريت اا ، ة رجاا  صااعتب  وضاا  نظااتم اإلةارة ااف جماا  ميقاا  أن  عتماا  ب ااقل كباا  علااى ا نظماا  ااتجااتةة وااتضااتع  ماا   

سابيل ااثاتت  ةفاا  علاى    ،قبل يف ااسس   ةاوت نظتم  تضا  يف ااسس ا  اا ة ب رجا  كبا ة  بيعا  نظاتم اإلةارة ااف جما 
(Karapetrovice Et Wilborn)  إذا مات مت البا   أو  بفظااتم    اقتاحات أنااه  قاتن ما  ال اهل وضا  نظااتم اإلةارة ااف جما

 إةارة اجلتةة،  ن أنظم  اجلتةة جعترب سبتق  وأستست لانظم  ا    .
ميت جااه جاات    ميقاا  أن جااسث   بيعاا  اا ااسوت علااى منااا نظااتم اإلةارة اا جماا ، إذ أن   ج.  بيعققة م قق ود اإلدارة املندجمققة:

اا ة  بيعا  جفيياأل اجلتاناع ا  ا   حات، ةفاا  علاى سابيل ااثاتت اا اسوت    أن جتنع ما  جتاناع اإلةارة ااف جما  ميقا   
الااألي ميياال جاات اإلةارة البيئياا   هاات  أكثاا  ابجلتانااع اللتنتنياا  وهااألا  ااسث  مااثه علااى أنظماا  اجلااتةة الاا  ج كااز أكثاا  علااى  

 ث  م  اجلتانع اللتنتني  ااتجتةة.إشبتا حتجت  ورغبت  الزبتن أك
 

1 - Charefeddine MOUMEN, Mohamed KNOUCH, An Overview of The Methods for The Integration of 

Management Systems with Examples for International Companies, op.cit, P 87.   
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ميق  ج مج  م تت  التزام اإلةارة م   هت التستهل وااتارة ااتضتع  م  أجال نظاتم اإلةارة ااف جما    د. التزاا اإلدارة:
وكااألل  الثلتةاا  ال ا لياا  الاا  ذليهاات، إذ ميقاا  مهحظاا  نلااع التاازام اإلةارة مااثه ماا   ااهت م ااتت  حتييااز وم ااترك   

 ت يف هألا اإل تر.العمت
   جما ، بال أ إات يف جفيياألخ واليات إن أ ي  ااتارة الب       ميقا  ةلاا يف وضا  نظاتم اإلةارة ااف  ه. املوارد البشرية:

  يف جياتةي الصا اعت  ال ا ليا   تصا ةقيت ة العمتت يف هألا ا ستإ ج ته  يف حت    كييي  س  الفظاتم وأ إات   ،عليه
 تعت  وا نظم .جل  ااتجتةة با امثم

: وهاا  جلاا  العتاماال الاا    ميقاا  للمسس اا  الااتحق  ةيهاات، باال ةلااا التقياا  والتعتماال معهاات،  العوامقققل امارجيقققة  .2
 :1وميق  جلخيصهت يف ا يت

ذتلا  ما  بلا  إ  ر ا   بيعا  جفيياأل نظاتم اإلةارة ااف جما ، ةفاا  ماثه هفاتم    إذ  امل د ققة:  فيقق   تنشقق   الذ   أ. البلد
 AE NOR) وال منترم  GLOBAL SAl 1990))كاستاليت ن ال   تر  منتذمل  تص  هبت لإلةارة ااف جم   بع  البل ا

 .(DS 2005)واسبتنيت    (2005
عتااارب أهااا  عتمااال يف العتاماال امترجيااا ، ةهفاااتم الع  ااا  مااا  الصاااعتاب  ااتعللااا  بتضااا   ج   وهااا  التقنيقققة:  اإلرشقققاداتب.  

  اسس اات  ةيماات  تعلاااق ابلت هااق وكييياا  التطبيااق امااتص بقاال مسس اا  ساااتا وجفييااأل وجليااي  اإلةارة ااف جماا  ماا   اا ف ا
كتناا  كباا ة أو صااري ة أو علااى ح ااع اللطااتا الااألي جف ااا ةيااه وهاات ماات جيعاال ااسس اات  جطلااع الاا ع  اا ااتم  ماا   

يا و حيا   احيئت  جقتن طتص  يف جتنع واح  أو اثفا ةلا م  هألخ ا نظم  ،اجلاتةة والبيئا  والصاح  وال اهم  ااهف
أنفت   م  أن هألخ احيئت  جل م اإلرشتةا  التلفي  امتص  ب مج ه خ ا نظما ، لقا  حتليات با أ  جظها  احيئات  الا   

 جل م ال ع  التلين يف عملي  ةمج هألخ ا نظم .
  و يااا ة باااا  جعتااارب الثلتةااا  عاااتمه ةا ليااات ،ثلتةااا  ااسس ااا و أو  ترجيااات ،الثلتةااا  الت فيااا و، إذ جتجااا  عهقااا  ج. الثقافقققة:

الثلتة  الت في  وثلتة  ااسس ا   ناه   ميقا  للمسس ات  أن جطاتر ثلتةا  جفظيميا  ذتلا  ب اقل كبا  عا  جلا  الريتلبا   
يف البل  الألي جف ا ةيه. إن هألا التحتت الثلتيف لاه أ يا  كبا ة  تصا  عفا  الفظا  إ  اللاي  ا ستساي  لفظاتم اإلةارة يف  

ارة، إشاا ام العمااتت، التح ااا اا ااتم ، الصااح  وال ااهم ، ا هتمااتم ابا ااسوليت  ا جتمتعياا   إشاابتا الاازابه ، التاازام اإلة
لااألل  ولفاااتح نظااتم اإلةارة ااف جماا  جعتاارب حمااتذاة هااألخ اللااي  ماا  ثلتةاا  ااسس اا  أماا ا ضاا وراي    ،وغ هاات ماا  اللااي  ا  اا  

ميقاا  أن س ااألهت هااألخ العملياا  ماا  أجاال إرساات  هااألخ  والااألي ميقاا  اعتبااترخ أماا ا صااعبت نتعاات ماات نتيااا  للماا ة الزمفياا  الاا   
 اللي  يف ثلتة  ااسس  . 

 
1- Charefeddine MOUMEN, Mohamed KNOUCH, An Overview of The Methods for The Integration of 

Management Systems with Examples for International Companies, op.cit, P 88.   
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  ،ميقاا  أ إاات ذكاا  بعاا  العتاماال ا  اا   الاا  ميقاا  أن جااسث  يف  بيعاا  وشااقل نظااتم اإلةارة اا جماا  ك يتساا  ااسس اا و 
 ....اتالفما أو ا سلت  اإلةاري ،ةتق، حت ، ب وق ا  ...اتو، مسع  ااسس  ، متارةهت

مــن أ ــل االقتصــادية    اإلدارة المندمجــة فــي المؤسســةلمطن  الثاني: معــايير تطبيــق أنظمــة  ا

 تحقيق استدامتها 

علااى جممتعاا  ماا  ااعاات   الاا  ج اام  حاات بيهاا  وج جيااع وجفييااأل ا ن ااط  ااختلياا     اإلةارة ااف جماا أنظماا   جعتماا   
 : 1ح ا وهألخ ااعت   ه للمسس   ووضعهت يف جممتع  عمليت  واضح  ج قل نظتمت إةاراي مت 

إن الريت ااا  مااا  هاااألا ااعياااتر هااات جتحيااا  ممترسااات  الي  اااق اإلةاري مااا  أجااال إةماااتمل التفميااا     مقققة واإلدارة::و معقققايري اح  -
اا اات ام  يف ااسس اا  وذلاا  لتتجيااه أن ااطتهت وم اقبتهاات وجلاا مي جلااتر   هااألخ ا ن ااط  اختلاا  ا  اا اف ذا  ااصاالح   

 لعمتت.وبصي   تص  للم ت ا وا
إن الريت اا  ماا  هااألا ااعيااتر هاات حت  اا  متقاا  ااسس اا  ابلف ااب  لل ااتق واافتة ااا وكااألل     معقققايري ال قققواب والقققز ئن:  -

الازابه  ولقا     إش امحت    عهقتهت جتتخ الزابه  وذل  م  أجل إش اكه  يف بع  مبتةئ التفمي  اا ت ام  ،ليو ةلا  
ةفااا  علااى ساابيل ااثااتت بعاا     ،عتمااتة علااى طتلاا  أشااقتت ا جصااتتوحااس ابقاا  ااسس اات  ااتجااتةة يف اللطااتا اب 

للتياااتوض وجلياااي  التفميااا  اا ااات ام     ابلتازهااا  ،ة قاااتجلتن، كاااترةتر....اتو جإااا  قتاعااا  ااسس ااات  القااارب  يف التااااترة  
 لبع  مترة هت.

ال ااتبق ذكاا     اليصاال يف  للاا  مت   معققايري الصققحة وال ققامة املهنيققة ؤ العمققل، البيصققة وجققودة املنت ققات واألنظمققة:  -
 الريت   م  ااعت   امتص  بقل نظتم مفهت.

إن الريت اا  ماا  هااألا ااعيااتر هاات حت  اا  اامترساات  ااتجااتةة يف ااسس اا  ماا  أجاال ضاامتن منتهاات    املعققايري اتقتصققادية:  -
تلااا  يف اذاااتذ اللااا ارا  الااا   ا قتصاااتةي ،ج اااي  ا ساااتثمترا ، اااااتارة ااتليااا ...اتو، وجعتااارب احملتساااب  التحليليااا  كااااةاة ةع

   يااااج اااام  يف قيااااتةة ااسس اااا  وعمليتهتاااات وذلاااا  ماااا   ااااهت البحاااا  يف جللاااايع التقااااتلي  والبحاااا  يف ساااابل رةاااا  رحب
وكااألل  وجااتة الع  اا  ماا  ا ةوا  ا  اا   كتلت ااي  ااااتي و اا ق البياا  الاا  ميقاا  اسااتخهص الع  اا  ماا     ،ااسس اا 

 ااعت   امتص  اب ةا  ا قتصتةي.
إن الريت   م  هألا ااعيتر هت حت    ممترست  ااسس   ةيمت سع اليات  علاى ال ا وا ال اف    املعايري اتجتماعية: -

اا اسولي  وغا     للعمل كتلتار ا جتمتع  وم ترك  ممثل  العمتت يف الل ارا  التمسا  ابلف اب  للمسس ا  وإعطاتهه  روح
  ا    .أجل جطت   جيتعلهت م  ا   اف     م  ذل  م  ا عمتت ا     امتص  بتيتعل ااسس

 
1 - Xavier Michel et Patrice cavaillé, Management des risques pour un développement durable, Dunod, Paris, 

2009, P 213. 
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مــن أ ــل االقتصــادية    أنظمة اإلدارة المندمجــة فــي المؤسســةالثالث: فعالية تطبيق    المطن 

 تحقيق استدامتها 

ا قتصاااتة    ماا   ااا ف ااسس اات   اا احااال والفلااتا الااا  جيااع أ اااألهت بعااا ا عتباااتر   عااته هااألا ااطلاااع أهاا   
  ةيهت، وه  متضح  يف ال قل التتي: ومفه حتليق ا ست ام   يت ة وةعتلي و كذلتحليق نظتم مف مج  

 املندجمة  اإلدارة أنظمةتطبيا   فعالية :(6-3)  رقم الشكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Source: Florence Gillet-Goinard, Bâtir un système intégré Qualité/ Sécurité/ Environnement 

De la Qualité au QSE, Groupe Eyrolles, Éditions d’organisation, Paris, 2006, P 195. 

 جيع   ح الت تؤ   التتلي :ااألكترة أعهخ  لتحليق اا احل  إنهةم   هت هألا ال قل ميقففت اللتت 
ا  أ. هاال  عتاارب الاازابه ، ا ةاا اة ،العمااتتو والبيئاا  ماا  ا هتمتماات  اليتمياا  للماا را ف ةت هتمااتم هبااألخ ا  اا اف لاايو ةلاا

عباترة عاا  ةل ااي  جماا ةة يف ااسس ا ، باال جيااع أن جطبااق وجاتج   تمياات ابسااتعمتت مسشاا ا ، لاتاه ، وميااتهي  عاارب كتماال  
 ااسس    تص  عف  وض  ا ه اف أو وض  استثمتر...ات.
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قااتن   . هال جعاارب سيتسا  أنظماا  اإلةارة ااف جماا  كمحا م لفاااتح ااسس ا  جم اا ة يف رؤ اا  اإلةارة العلياتف إذ جيااع أن ج
أن  قااتن    ااسس اا ، ععااآأنظماا  اإلةارة ااف جماا  ج جقااز علااى ا رجبااتا ااتجااتة بااا سيتساا  الفظااتم اإلةاري وإسااتاجياي   

 ةا ه يف رؤ  ، رستل  وقي  ااسس   و لتة على أستسهت هألا الفظتم يف لتح  الليتةة امتص  ابإلةارة العليت.

متطلبات  ا  ا اف ذا  ااصاالح ، اليلظا  اللتنتنيا ، حتلياال  ا عتبااتر  بعاا  مل. هال سيتسا  أنظما  اإلةارة ااف جماا  س األ  
ال اايتق التفتة اا  لللطااتاف ةيعاا  اعتبااتر هااألخ ااتطلباات   زماات عفاا  صاايتغ  سيتساا  أنظماا  اإلةارة ااف جماا  وأ إاات كييياا   

 ا   اف.  إشبتعه  وهألا يف اإل تر اللتنتظ ااتعلق هبت وبتض  ال يتسيت  الهزم  لهجصتت م  هألخ

ة. هل ا ه اف ااتعلل  ابلتح ا متاتن   ةيمت بيفهت وبا سيتس  أنظم  اإلةارة ااف جم ف وهألا  عتارب أساتإ متحهات  
إذا كتن م  وا اإلةارة ااف جم   متحت و س أل كانه عفص ا ةاتعه يف ااسس ا  وجفتة ايتهت. لاألل  علاى م اسوت ا نظما   

 .ال ا لي  وامترجي  ك راس  ال تق    أه اةه العتم  اب عتمتة على البيت   أن   ته  م  اإلةارة العليت يف حت

ه. هاال  تجاا  هفااتم جاا ابا بااا ال يتساا  واللاا ارا  اليتمياا  للماا را ف ةعااتةة ماات  اات  حت  اا  ا هاا اف ال اافت   اب عتمااتة  
تتبعااا  اا اااتم ة ل يتسااا  أنظمااا   علاااى ال يتسااا  ااتضاااتع ، لقااا  هاااألا    قيااا  يف الياااتة اليتميااا  للمسس ااا ، إذ جياااع اا

 ،  هنت ه  ال  جعقو بصي  واضح  هألخ ال يتس .ل اا را  الأل    تخألون الل ارا اإلةارة ااف جم   تص  م  قب

و. هل  ت  ةراس  الليم  ااإتة  لقل عمليا  وكال ن اتاف وهاألا ععاآ التكياز علاى م ات   كال عمليا  يف حتلياق رساتل   
  ا ةا ل كل عمليا  وما   م ات ته يفسث هت على جفييأل اإلستاجياي ، ث ا هتمتم بقل ن توأه اف ااسس   وم   

 حتليق غت تهت.

ز. هاال  اات  قيااتإ كياات ة العملياات ف وهااألا  قااتن بتحلياال جقااتلي  الهجااتةة، ا لتاازام ابايزانياات  ااتضااتع ، حتلياال كاال  
 ن تا وجقليته...ات.

ةا  أنظماااا  اإلةارة ااف جماااا ف ععااااآ حتليااااق الليااااتةة ااتتازناااا  لقاااال ااسشاااا ا   ح. هاااال قتهاااا ي العملياااات  ةعااااه  هتمااااتن أب
 .،الفتتهج والتقتلي و

ا. هاال  اات  جليااي  أةا  كاال ةاا ة وكاال جممتعاا  يف ةورهاات يف اا اات   يف نتااتهج أنظماا  اإلةارة ااف جماا ف جيااع علااى اإلةارة  
 على م تت  اإلةارة ااف جم  م  أجل إش اكه  يف متح الفظتم.العليت أن جلتم بتليي  كل اا ت ا يف الفظتم ونتتهاه  

اللاتت أبناه وما  أجال نظاتم إةاري الاق ةعتليا  وكيات ة كبا ة جياع أن  قاتن هفاتم ما را     فاتم   هت هألخ الفلاتا ميقف
إاتة  وكيييا  الاتحق     ركتن أ ي  الفظتم وكييي  إةارجه، ومت ه  اللي  واابتةئ ال   لتم عليهت، كاألل  مع ةا  الليما  اا

ةيهت لقل عملي  ون تا، ومت ه  ا ستليع وا سو لتليي  الفظتم وم  ها  ا  ا اف اليتعلا  ةياه وكاألا ا  ا اف ذا   
 ااصلح  امتص  به.
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ــة  ــي المؤسسـ ــة فـ ــة اإلدارة المندمجـ ــر أنظمـ ــة هناصـ ــاراا معالجـ ــث الثالـــث: مسـ المبحـ

  استدامتهامن أ ل تحقيق االقتصادية 

 هاااألا اابحااا  علاااى جممتعااا  مااا  الت اااتؤ   الااا  ذاااع كيييااا  معتجلااا  عفتصااا  نظاااتم اإلةارة  ساااتف مياااع يف
ماات هاا  سيتساا  اإلةارة جاات اإلةارة ااف جماا ، ماات هاا  ا هاا اف اا جااتة، ماات  ااف جماا  يف أ اا  مسس اا ، ةعلااى ساابيل ااثااتت:  

  ... اتلتحق  وحت ا العمليت  الإ ور  ه  اا جعي  التاجع احتامهت، مت ه  الت اب  التاجع اذتذهت للتفييأل، ا
   المطن  ال:ل: مسار مسؤ:لية اإلدارة لتطبيق أنظمة اإلدارة المندمجة

بفاات   أو ا ناا متمل، وعمتماات  تإاام  ماافهج     فبرياا  أن جتاات  اإلةارة العلياات اا ااسوليت  ال هي ااي  لعملياا  التقتماال
  قل ااتاي:اإلةارة ااف مج امطتا  التخطيطي  اابيف  ابل نظتم

 : املراحل الرئي ية لعملية بناء نظاا اإلدارة املندمج (7-3)  شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Source: Bernard Froman, Jean-Marc Gey, Fabrice Bonnifet, Qualité Sécurité Environnement - 

Construire un système de management intégré, Edition AFNOR, Paris, 2009, P 184. 

 جقميااال مفهايااا  جلبيااا  متطلبااات  م اجعااا  العمليااات  واإلجااا ا ا  ااتعللااا  هبااات مااا  أجااال
 إ تم العمليت  لل ة  م  ةعتليتهت.م   البيئ  ااعفي اجلتةة، الصح  وال هم  ااهفي  و 

 ادتصناأب العمليات 
 

 التشكيل  قيل الفظتم الت هل  وحت    أو إعتةة جصمي  ةليل اإلةارة.ج 

 التقييم  ، إشهتة، ...اتو.و ترج جليي  ةعتلي  الفظتم اجل    ،ج قيق ةا ل  
Q S E 

الاااا ع  ،التفصاااايع، و  اإلمااااتز ،مفتصااااع العماااال...و حت  اااا  ااخاااات   اا جبطاااا  بعملياااات :
 الفلل...و.

 احتمتت التةث .، ااتعلل  هبت ح ع: م    طترة الإ ر مل جليي  ااخت   احملت

حتديد تدريج  
 املخا ر 

 حت    العمليت  الإ ور   لتحليق ا ه اف  -
 . اا     وال ع  ، اإلمتزرس    اها شبق  العمليت :  -
 

حتديد العمليات  
 وردم امرائ  

 .وةلت لتل  ا متك  QSEسيتس    -
 م تر  .    قجعيا جلف  جتجيه وة  -
 ا تيتر نظتم م اجع  لإلةارة.  -
 ططا العمل.و  ااتطلبت ، حت    ا ه اف  -
 جفظي  ،اا سوليت ، التظته ، ااتارةو.  -

 
اةتيار اإلدارة  
 ومراجعات اإلدارة 

للمسس   م  أجل الصتت على  القلي ج خيع إمجتي للمسس   ةيمت سع ا ه اف 
 (.QSEنلتا الإع  ، QSEتة نلتا الل، التض  ال اه حتل  

 التشخيص املبدئي 

Q S E 
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 وةيمت  ل  ش ح ميصل حألا ال قل:
يف إجا ا   و  ااتقتملا ااف جما  ،جتمثل اا حل  ا و  امتص  عباتةرة اإلةارة    التشخيص املبدئي وحالة الوضع الراهن: .1

ج اااليا الإااات  علاااى الع اقيااال ،متطلبااات  الزباااتن، التفظاااي  ومااات إ   مااا   اااهت    ج اااخيع للحصاااتت علاااى التلااا  ال اهفااا 
،  اجلااتةةماا   ااهت عفتصاا  ميقاا  مهحظتهاات، لصاايتغ  أهاا اف  وكااألل   نلااتا اللااتة ونلااتا الإااع  وأساابتهبت،    ذلاا و،

، حبياا   ميقاا  الليااتم هبااألا الت ااخيع ماا   اا ف عإاات أو أكثاا  ماا  اا    اا  ع ااتع ة  باا   ااترج البيئاا ، و  ااهم  و ال
 هقياااا  وااتلياااا ، ابلفظاااا  إ  أهاااا اف  الت ااااخيع اجلتانااااع التفظيمياااا ، التلفياااا ، ا جتمتعياااا ، ا هااااألا  جيااااع أن  تضاااا   

أن   اااامل حت  اااا ا أوي للمخاااات    أ إاااات  وميقاااا   ،  (2-3)  كماااات  تضااااحهت اجلاااا وت رقاااا   (QHSE)  ااسس اااا  وااتعللاااا  بااااا
 الب    ، ااتة   وااتلي  وجليي  معمق م   هت حت    العمليت .  :احملتمل 

 ودة، بيصة وصحة ودامة مهنية : مقارنة جماتت التطبيا وأهداأب التشخيص ج(2-3)  جدول رقم 

Source: Genipro Canada, Systèmes de management intégrés, Alger, Organisé le 12 au 13 

Octobre 2004, P19.  
عاتةة ةا ن نظاتم إةارة اجلاتةة، البيئا  والصاح  وال اهم  ااهفيا   قاتن  :  ندجمققةإعادة صياغة ديادة أنظمة اإلدارة امل  .2

تجااا  ا اااترك  نظاااتم   مهااايقه بط  لااا  عمتة ااا  أ ااا   قاااتن كااال نظاااتم مفيصاااه عااا  ا  ااا  و عمااال بط  لااا  متتاز ااا  و   
و ج ام   8-3:  قا ال اقل ر أنظا   ااعلتمت  ةيمت بيفهت، لق  يف حليل  ا م  ميق  هيقل  هألخ ا نظما  بصاي  أةليا  ،

ع اترم سيتساات  هااألخ ا نظما  بط  لاا  متفتساال  ةون اا ااتإ خبتصاي  كاال نظااتم إذ ج اام  هاألخ اا ااترك  بتقاات   ةلياال  
لإلجاا ا ا  متحاا    ااهل يف جفييااأل ططااا إةارة م اا وا ااسس اا  الااألي   اام  بتمجاا  هااألخ ال يتساات  إ  إةارة عملياا   

  .1لإلج ا ا  والتعليمت 
 

 
1- Alan Griffith, Integrated Management Systems for Enhancing Project Quality, Op.cit, P 30. 

 Type de démarcheنوع املنهج   Objectifاألهداأب  
 حت    نلتا اللتة والإع . -
 االترن  م  اافتة ا. -

 Diagnostic Qualité Qج خيع اجلتةة 

 حت    وجع    ااظته  البيئي . -
قياااااااااتإ الفتاااااااااتهج ملترنااااااااا  ابليااااااااا ص    -

 واإلمقتنيت .

 Revueلي   اا اجع  البيئي  ا و 
environnementale initiale 

E 

 حت    ااخت  . -
 حتليل وجصفي  ا  طتر. -

 S ا نتلتت إ  اا اجع  ا ولي  
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 أنظمة اإلدارة املندجمة ال يادة ؤ    :(8-3)الشكل رقم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Alan Griffith, Integrated Management Systems for Enhancing Project Quality, 

Safety and Environment, International Journal of Construction Management, vol 2, N 1, 2002, P 

30.   

ف جما  لايو حات قيما  إ  إذا كتنا  ج ام  إبعطات  صاترة واضاح  عا  سا ورة هاألخ   ن سيتس  أنظم  اإلةارة ااة
ا  اا ة والاا  جيااع أن جقااتن يف قلااع اهتمتماات  احيئاا  العلياات لااإلةارة،    عتاارب هااألا كتسااتيت  اتطلباات  معيفاا  ولقفهاات  

والصاح  وال اهم  ااهفيا   عمل جيق ي وحتليل    م  بتح    قفتعات  وجتجهات  ااسس ا  ةيمات ساع اجلاتةة، البيئا   
شاتمل     إساتاجياي وهألا بصي  مف جم . إن صيتغ  ال يتس   قتن م    ف عملي  اإلةارة العليت، لاألل  ةها  حتتاتمل إ   

نتتهج اجلاتةة، البيئا ، الصاح  وال اهم  ااهفيا  ،إشابتا الزباتن،  ،  نتتهج ةحع متطلبت  ا   اف ذا  ااصلح جتإم  
.  1ا  ا اف ذا  ااصالح   شقتو ملخع ع     نتتهج حتليل ااخت   احملتمل  امتص  بقل نظتم،  ا ةا  البيئ  وا مينو

 ااف جم  يف ال قل التتي:ميق  جلخيع هألخ العفتص  ال  جصت  سيتس  أنظم  اإلةارة  و 
 
 
 

 
1- Florence Gillet-Goinard, Bâtir un système intégré Qualité/ Sécurité/ Environnement De la Qualité au QSE, 

Op.cit, P 135. 

نظتم إةارة الصح   نظتم اإلةارة البيئي 
 وال هم  ااهفي 

 

 نظتم إةارة اجلتةة 

 ال يتس 
 

 دليل اإلجراءات اإلدارية املوحدة

 م  ه   ططا إةارة اا  وا 

اا جعي    التريأل   جفييأل اا  وا 
 لل يتس  والفظتم 

 ال يتس 
 

 ال يتس 
 

 م  ه  



 

 
 

 

 ة من خالل تطبيق أنظمة اإلدارة المندمجة االستدامة في المؤسسة االقتصادي تحقيق.…… ثالث......... الفصل ال

213 

 املندجمة  اإلدارة أنظمة ديادة صياغةعناصر :  (9-3)الشكل رقم  
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Florence Gillet-Goinard, Bâtir un système intégré Qualité/ Sécurité/ Environnement 

De la Qualité au QSE, Groupe Eyrolles, Éditions d’organisation, Paris, 2006, P 124. 

مااا  اجلتناااع ال مسااا  ة ناااه  يإاااال حت  ااا  ناااع واضااا  وةقياااق وسااااهل اليهااا ، هاااألا الااافع  اااألك  اابااااتةئ  ةعلياااه  
  ما  جتناع ر ا  ةا ن هاألا الافع  عتارب  م على قي  ااسس ا  والا  جياع أن ج اته  يف حت اا صاترهتت،ا ستسي  ال  جلت 

 كتسيل  لتتجيه العمتت والطتقت  م  أجل متح م  وا ااسس  .
 :1وه منيز ثهث  أنتاا م  التقتمل : اةتيار نوع من التكامل  .3
جلاتم    حبيا   مامتعت  الصافتعي  ذا  اللطتعات  ااتمات زةإهنت ال يتس  ا كث  شيتعت لل: ديادة التكامل التدرجيي -

 ااتجتة. تةةاجلاباتازاة م  نظتم إةارة   بيئ ااسس   ببفت  نظتم سهم  أو 
، ولقااا  اب رجقااتز علاااى  (E)و  (S-Q)أو    (S- E)و  (Q)جتبااآ ااسس ااا  سيتساات  طتلياا   :  ديادقققة التكامقققل اجلزئقققي  -

جلتصااا  علاااى بعااا  ااتاقااا  أو اللطتعااات    (QHSE)سيتسااا  متقتملااا   أو       اإلجااا ا ا  وو هاااق عمااال اا اااتكعااا ة مااا
 الصفتعي .

علااى مجياا  اا ااتتاي  واللطتعاات ، ولقفهاات حماا وةة   (QHSE)ل  سيتساا  هتاا ف إ  جقتماا:  ديادققة التكامققل الكلققي  -
 اتتاي  عات يف  علاى مجيا  اا  (QHSE)  سيتس  هت ف إ  جقتملأو    الزابه  وللمتطلبت  اللتنتني اب ستاتب  اتطلبت

 ذل  التميز م   هت إش ام مجي  ااتظيا يف أه اف التقت   وال يط ة على مجي  ااخت   ال ا لي  وامترجي .
حتا ة م    ا  ااسس ا  ابلإابا ويف الب ا ا  نطاتق جطبياق نظاتم     فبري  أن :  تعين جلنة التوجي و   حتديد نطااب التطبيا  .4

وحتا ة أ إات علاى أي ناتا    ،اتتاات ، اما مت  ااعفيا ، اافات ق اجلري اةيا  وااسس ات ،  : اافوااتقتمالاافا مج ،إةارهتت 
 

1 - Bernard Froman, Jean-Marc Gey, Fabrice Bonnifet, Qualité Sécurité Environnement - Construire un système 

de management intégré, op.cit, P 186. 

o .اللتانا 
o  مع ة  متطلبت  ا   اف

 ذا  ااصلح .
o  أةاخ أنظمااااااااااااااااااااااااااااااااا  اإلةارة

 ااف جم .
o  ااسس ااااااااااا ،  إساااااااااااتاجياي

 ال ستل ، اللي .
o   ااعطياااااااااااااااات  امترجياااااااااااااااا

 واافتة  .

حتليل هألخ  
العتامل م   
   ف اإلةارة

ديادة  
أنظمة  
اإلدارة  
 املندجمة. 
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، ابإلضاتة  إ  جعياا جلفا      ة، التقاته ، اكت ات  .. اتاجل  اإلن ت ا م  ا ن ط   طبق الفظتم، مثه ةيمت سع  
يف الب ا ا  جلفا  جتجياه جتاال  ما  عإات    ي  حتل  عملي  وض  نظتم إةارة ج   ، ة ن رهيو احيئ  غتلبت مت  عااجتجيه ة

،   طا  العمال ا و وضا   لافا  يف حت  ا  ا ها اف ويف  هاألخ الج اترم  و   ،أو ع ة أعإات  ما  جلفا  اا    ا  واا اتع   
 جتتم  ةوراي ل ص  وض  الفظتم وإعتةة جتجيه  ط  العمل.و 
اإلةارة ااف جماا  جصاات  أهاا اف حماا ةة    ا نظماا  ا  اا   ةاا ن أنظماا   كبااتق   صققياغة األهققداأب وتططققات التنفيقققذ: .5

وما  أمثلا  ا ها اف   تص  ب يتس  ا نظم ، ملتسه و متحه لق  جقتن حميزة وواقعي  وميق  جفييألهت يف زما  حما ة،  
 :  1مت  ل ااصتغ  نألك   

ن اب   ،  زابه ن اب  إشابتا الا  ،ن ب  الازابه  الاأل   اقتحاتا ااسس ا  لازابه  ر ا   مثل: ) إشباع ووفاء الز ئن م توة  -
 و..... اتن ب  جطتر ج قيل  اافتات ،  اال م   ال قتو ن ب   ،  ام م  اال م 

جقااتلي   ،  عا ة ساتعت  التتقا  عا  العمال،  عا ة حاتاةه العمالمثققل: )  م ققتوة صققحة ودققامة عمققال امل د ققة  -
 .وع ة ااخت   ال ج ....ات،  التاةه

عااا ة ون ااااب   ،  التااا اب  اااااا تذة ماااا  أجااال  ت ااا  البيئاااا ،  فيااااتاي حاااا  ال،  اسااااتههم الطتقااا ،  :مثققققل  األداء البيصققققي  -
 .والتاث ا  البيئي  والتحق  ةيهت.....ات

عا ة ا واما  وااهحظات  ال مسيا   ،  عا ة الي وقات  ااقت اي   اهت اا اجعات )  :مثققل  م توة املطابقة مع القققوانن -
 .وم  احيئت  القتمي  ...ات  ا جي 

كمااات    ألكترة وغ هاات  اات  وضااعهت علااى شااقل مسشاا ا  يف لتحاات  الليااتةة  نظماا  اإلةارة ااف جماا  ن هااألخ العفتصاا  ااااةاا
والتفبياه يف    ، وهألخ ااعت   جقتن ملتسه ب اقل ةوري والا  ج اتعمل يف متتبعا  جطاتر أنظما  اإلةارة ااف جما ذك   ستبلت

وقتهياا     إجاا ا ا   اذااتذ، عفاا  هااألخ الاات    اات   حتلاا  التصااتت إ  الفلااتا ال جاا  ااتضااتع  م اابلت يف لتحاات  الليااتةة
 وجصحيحي  جللتهيت م    ف أنظم  اإلةارة ااف جم ، ويف حتل  حتليق ا ه اف اا جتة جتخأل ج اب  التح ا اا تم .

 أو OHSAS 18001و  ISO 9000، ISO 14000  ،التازام اا    ا  هات شا ا م اتم للمعات  :  التققزاا املديريققة .6

ISO 45001)هألا ا لتازام ال اقل  لتطبياق ال يتسا  احملا ةة وحتلياق ا ها اف ااتاةلا  هات أما  ضا وري للريت ا  ةهات  ، ة
ةياااع أن  قااتن التاازام    ،جااتةة، سااهم  وبيئاا وويف حتلاا  سيتساا  متقتملاا   ،   ااتج  إشاا ام اا    اا  العتماا  يف هنااج إةاري

 اإلةارة حألخ ال يتس  نلط  انطهق لعملي  التقتمل.
 

 
1 - Florence Gillet-Goinard, Bâtir un système intégré Qualité/ Sécurité/ Environnement De la Qualité au QSE, 

Op.cit, PP 137-138. 
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  :1م   هتهألخ امطتة  تح ةج:  ظيمالتن .7
ةاا ن مهماات     والبيئاا ،برياا  الفظاا  عاا  ال يتساا  ااعتماا ة، سااتا  ماا  حياا  اجلااتةة وال ااهم   :  تنظقققيم امل ققق وليات  -

علااى  لتاكياا   ول  وم ااسوليت  وساالط  أولئاا  الااأل   جااسث  أن ااطته  علااى حتليااق الفتااتهج ااتتقعاا   فبرياا  أن جقااتن مفتسااب .
ع وجي اا  التفظااي   حيااتزة رساا  أو ططااا بيااتظ حمااا   اام  بتلخااي  جيااعب اات   وةعتلياا   بثهثاا   للمعاات   الاشااتام  شاا ا  

التميياز علاى هاألا ال سا  البياتظ باا الا وابا الت ل الي  ،رواباا ال الط  علاى اااتظياو  ، وكألل  جيع  وج رييل ااسس  
  اا ة جاا  ضاا ور   لتصاا  عهقاات   والاا وابا التظييياا  ،روابااا غاا  ج ل االي  متعللاا  بتظااته  حماا ةة جياا او؛ هااألخ ا

اليااااات  علاااااى حتياااااا حت  ااااا  التظاااااته  ااقملااااا  جلتاناااااع  ، ابإلضاااااتة  إ   (QHSE)ا جصاااااتت أو التيتعااااال اماااااتص باااااا  
(QHSE).ع     ق ضبا اا سوليت  اجتتخ التقت   م  ااخت   وال ور ااسة  يف حتل   تارئ ، 
إ  طتلاا  اا ااتتاي     (QHSE)أن  اات  نلاال سيتساا  وأهاا اف    ماا  ااهاا بيصققة:  وال  ال ققامة  ،ودةتنظققيم وظققائ  اجلقق   -

وم اقباا  وحتقمهاات وظااته  م ااتلل  عاا   طااتا الت اارييل،    تح كاا الت ل االي  اافتسااب  وأن جقااتن ا عمااتت ااتعللاا  هباات م
 ااات  وضااا  قطتعااات     وجفتعهااات  (QHSE)تعتماااتةا علاااى أ يااا  ال ااا ك  ووةلااات ل يتساااتهت يف  ، ةم جبطااا  اباااا    العاااتم  ولقااا 

اا    اااا  وضاااام  عهقاااا  وظييياااا  ماااا  اجلهاااات  اليتعلاااا  يف    يف عهقاااا  ه مياااا  ماااا    (QHSE)نااااتاا طتلياااا  ماااا  ماااا   ي  أب
 .(QHSE)م سل وسيا   وكث ا مت  ت  جتة  العهق  التظييي  م  ااتظيا الت رييليا م   هت، العمليت 

هلا  ل ا  جفيياأل ااهاتم، التساتهل الا  حات سثا  علاى  ضتة  إ  التستهل ااتة   والب ا    ااس  تعا ابإل:  تنظيم الودائل -
،  واتتخصصاا  ،قياتإ التاا ةلت ، حتليال الفيااتاي ، ....اا مت   ، اماوساتهل التقت اا ااهفيا  مثاال:     ت ا  البيئا  وال ااهم 

 .اوستهل متخصص  يف جقت   ااتظي
ااااتظيا اباتطلباات  اللتنتنياا  وغ هاات ماا   إ بااتر  سااتع بااااا:  ا جصااتت عبااترة عاا  ن ااتا إةاري    إن :  تنظققيم اتتصققال  -

إبلات  اااتظيا علاى  ،  ماترج  ،ما  اجلمهاتر وما  ال الطت وضمتن ا جصتت ال ا ل  وا، الطلبت  امترجي  ااتعلل  هبت
والتتاصاال ماا  الزبااتن حتاا  زاو اا  نظااتم اإلةارة، ةامياا  هااألخ  واجلااتةة    علاا  ابلفتااتهج احملصاال  ةيماات  تعلااق ابحملاايا وال ااهم 

وماا  بااا وساااتهل ا جصااتت الاا  جعتمااا     ااتطلباات  متتاةلاا  ومتقتملاا  ميقفهااات أن جاا مج ضاام  أهاا اف عمليااا  م ااتك .
   :2نألك  مت  ل   أنظم  اإلةارة ااف جم عليهت 

 وهت   م  بف   سيتس  هألخ ا   ة و ص  التزامتهتت.  أ. دليل أنظمة اإلدارة املندجمة:
ج ااام  بف ااا  نتاااتهج أنظمااا  اإلةارة ااف جمااا  ساااتا  علاااى اا اااتت  الااا ا ل  أو  وهااا     ب. القققدفاتر اليوميقققة للم د قققة:

كمااااات ج اااا ح طتلااااا  م ااااتر   ااسس ااااا  للعماااااتت ابقااااتاح رراههااااا  حااااتت هاااااألخ ا نظماااا  اإلةار ااااا  ،التااااااتر ،    امااااترج ،
 

1 - Bernard Froman, Jean-Marc Gey, Fabrice Bonnifet, Qualité Sécurité Environnement - Construire un système 

de management intégré, op.cit, P 192. 
2 - Ibid., P 193. 
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ت تن،  وميقاااا  ن ااا  هااااألخ الااا ةتج  إ  طتلاااا  ال ااا كت  ا جتمااااتعيتن، اا اااا  ،الفاتحااات ، الصااااعتاب ، ا ةقاااتر...اتو
 ااترةون، ال لطت ....ات.

: و قاتن متجهات إ  العماتت اجلا ة بريت ا  شا ح أنظما  اإلةارة ااف جما ، إذ اتاتي علاى إعطات  نظا ة  ج. دفرت اتدققتقبال
حتت  بيع  العمل، ا  طتر احملتمل ، والتعليمت  ال  جيع احتامهات ةيمات ساع البيئا  والصاح  وال اهم  ااهفيا ، كمات  

  تجه هألا ال ةت بصي  ملخص  إ  الزوار التاة    للمسس  .ميق  أن  
ااسس اا  ابلتزامتهتاات، ةهاا  ا ةاة اليعتلاا  يف كييياا      اسااتييتوهاا  ج اام  بف اا  الفتااتهج وجبااا ماا      د. لوحققات القيققادة:

 ق ا ة أةاة ااسس   م  مجي  جتانبه.
ت و لااق ال كياا  بااا عمتحاات، هااألخ التظااته ا   وجقااتن مفظماا  ماا   اا ف ااسس اا  بريت اا  حت ااا صااترهت  ه. التظققاهرات:

ميقاا  أن جقااتن ةا لياا  أو  ترجياا  كاااايم ميتتحاا  للاازابه  وامثتماا  كقاال، زايرا  للمسس اات  بريت اا  االترناا  اا جعياا ،  
 أايم جقت في .....ات.
قااتن الريت اا  مفهاات  وج اامل ا جتمتعاات  ال مسياا  بااا قااتةة العملياات ، م ااسوي ااصاات  واااا   اي  وج  و. اتجتماعققات:

   ح طتل  التح اي  والفتتهج وا ه اف ااتعلل  اباسس   وكييي  رس  أبعتة ج   ة للتح ا.
وها  التلاتر   الا  حت رهات ااسس ا  سافتاي عا  ن ات هت ما  أجال إعطات  نظا ة شاتمل  عا  أها اةهت    . التقارير ال ققنوية:

ظ جتااتخ مصاات  معيفاا  ومفهاات ماات هاات ا تيااتري جف اا خ ااسس اا  لا اا اف  والتزامتهتاات، هااألخ التلااتر   مفهاات ماات هاات التاازام قااتنت 
 ذا  ااصلح .

اجلاااتةة جتمثااال إحااا   م اااسوليت  اإلةارة يف حت  ااا  ا حتيتجااات  يف التقااات   والتاهيااال،    يف إةارة:  املقققوارد البشقققرية .8
   تحييااز ماا  ااااتظيا ماا  أعلااى إوالاا  جسكاا  علااى الااتع  وال  إةارة اجلااتةة ال ااتمل وهااألا هاات العتماال ا ستساا  يف مااتح  
،  (ISO14001)ت وعااا  جبميااا  اا اااتتاي  والتظاااته  ااطلتبااا  مااا   اااهت معياااتر  أسااايل الت ل ااال اح مااا ، وهااات أ إااا

وابلتااتي ةاا ن التقتماال  ، (ISO 45001)أو    (OHSAS18001)ابإلضااتة  إ  صاايتغ  متطلباات  ممتثلاا  يف متاصاايت   
ةحااس اإلجاا ا ا  ميقاا  جطبيلهاات علااى حت  اا  ا حتيتجاات  الت ر بياا  والتتعياا     ،يف جمااتت ااااتارة الب اا      ميثاال م ااقل 

 اااتمل   والتااا ر ع علاااى اجلاااتةة وال اااهم  ااهفيااا  و ت ااا  البيئااا . وإن ال ااا كت  الااا  لااا  هت ابليعااال سيتسااا  إةارة اجلاااتةة ال
 .لألل   اجقتن أةإل استع اة

وها  كمات    ااتطلبت  ااتعلل  ابلتخطيا ج  مت تهب    ن   (PDCA)عتةة مت جبف  ااعت   الثهث  هيقل  : التخطي  .9
 :1 ل 

 
1 - Bernard Froman, Jean-Marc Gey, Fabrice Bonnifet, Qualité Sécurité Environnement - Construire un système 

de management intégré, op.cit, P 196-200. 
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التحإا  لتفيياأل سيتسا  اجلاتةة،  ،التخطايا ذو الطاتب  ا ساتاجيا     منيز يف هألا امثتت:من أجل اجلودة:  التخطي  -
تاةااق ماا   التخطاايا ذو الطااتب  الت اارييل  الااألي  توأ اا ا    التخطاايا ماا  أجاال مفتااتمل أو عملياا و،  حت  اا  أهاا اف اجلااتةة

وميقااا  أن ج ااامل طتلااا  أشاااقتت  ،  جااا قيق.. ات  ،  طاااا م اقبااا ،  طاااا  أشاااقتت طتليااا  مااا  امطاااا:  طاااا جقااات 
 التخطيا هألخ أحقتمت لتح ا اجلتةة.

  ومتاصااااي  (OHSAS18001) جتإااام  متطلبااات  متاصاااي :  التخطققققي  مققققن أجققققل الصققققحة وال ققققامة ؤ العمققققل  -
(45001  ISO):  واليات  علاى    حت  ا  ا ها اف،    اللتنتنيا حت    ااتطلبات،  وم اقبتهت  اخت   وجليي  ااخت  حت    ا

 حتيا ب  مج أو ع ة ب امج إةارة الصح  وال هم  يف العمل.
بااات   حت  ااا  ااتطل،  اجلتاناااع البيئيااا     حت  ااا  ج ااامل:للتخطااايا    (ISO 14001)متطلبااات  معياااتر  :  التخطقققي  البيصقققي  -

إن ات  وصايتن  واحا  أو أكثا  ما  با امج اإلةارة  و   ه اف والريتاي  البيئي يتن  ا إن ت  وص،  اللتنتني  وااتطلبت  ا    
 البيئي .

جيع ا نطاهق ما  ج اخيع    (QHSE)يف عملي  اإلةارة ااتقتمل   :  التخطي  اإلدرتاتي ي أو التشغيلي املتكامل -
(QHSE) ، اجاع حت  ا هت، معتجلتهات  العمليات  الت وااتمثلا  يف    ابلتاكي  عفتصا  التح  ا  ا و   ع  هألخ الفتتهج جفبثقو

التاجاع حت  هاات    (QHSE) طاا  و   التاجاع وضاعهت للتصاتت إ  حتليلهاتا ها اف والاربامج لل اهم  والبيئا     وحت ايفهت؛
 العمليت  أو العلتة امتص .   ال  سيت  وضعهت لبع  اا تر   أو اافتات  أوو إن وج    

  فتصاا  الفظااتم حيااز ام ماا  ابلتيصاايلعماال الااألي ااا ة أهاا اف وضاا  ع تعااا أ إاات وضاا  ومفااأل ب ا اا  العملياا  ططااا  
  قاا  ميقاا  أ إاات أن ا ااأل هااألاو   ،كااتلتقت  ، ا جصااتت، جفظااي  نظااتم التاا قيق، إعااتةة نظاا  اإلةارة، وضاا  ااسشاا ا ..ات

  قل ططاا ا  واحاتام ا ها اف، أو شاااخطا ذو الطتب  ا ستاجيا  أو الت رييل  شقل وثيل  متتبع  العمليات  اجلتر 
  وال قل ااتاي  تض  ذل .  التح ا اا تم .
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   (QHSE) املندمج  عن عملية التخطي   مثال :  (10-3)  شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Source: Collectif, Qualité, Sécurité Environnement: Construire un système de management 

intégré, AFNOR, 2002, P 200. 

اإلةارة ااف جمااا  هااا  الااا ليل الاااألي  التثيلااا  ا ستساااي   نظمااا     :(Documentation système le)  وثيقققا نظقققاا الت .10
 :1 ص  ااعلتمت  التتلي 

 البيت   ال خصي  وااعلتمت  ا ستسي  حتت إن ت  ااسس  ؛ -
 رؤ   ااسس   عت يف ذل  سيتس  اجلتةة والبيئ  والصح  وال هم  ااهفي ؛ -
 ظيم  لل  ك  م  جل مي مجي  ااتظيا ال هي ا عت يف ذل  ممثل نظتم اإلةارة ااف مج؛احيقل التف -
 ن   ومع ة  ال يتس  وا ه اف؛ -
 ش ح عفتص  نظتم اإلةارة ون   التع  ابا سوليت  على كل اا تتاي ؛ -
 اليت  على ااعترف ااقت ب .العمل، م اقب  وحت ا مت مت ةعله و ش ح   اهق   -

ضا وري وكاتيف، ععاآ جقييياه  بعاتة  و هلا  حات حبيا   قاتن     قتن نظتم اإلةارة ةعت  واقتصتةاي جيع بفات  نظاتم  ولق
جااتةة، بيئاا  وصااح   ،ااسس اا   حتيتجتهتاات ولتعلياا  ااهااتم والط اهااق اا ااتخ م ، وعليااه إلقتماا  ا نظماا  اإلةار اا  اا جماا   

ليل أو أكث ، يف الليل  هألا  عتم  على أ ي  ااسس ا  وجعا ة قطتعتهتات،  ل  فت  يترا  لتح    ة  ،  تتة ووسهم  مهفي 

 
1- Jozef Gasparik, Integrated management system in construction company effective tool of Quality, 

environment and safety level improving, Slavak University of Techonlogy, Faculty of civil engineering, an 

international journal, 2009, P 17. 

 ا ه اف البيئي   
 اا اة حتليلهتو   تهج،ا ةا  والفت

 QHSEططا 
 ،للمفتج أو العمليت و 

ططا العمل ،متتبع  
 وحت ا الفظتم وا ةا و 

ب  مج ال هم  
 نظتم ذطيا العمليت   والصح  ااهفي  والبيئ 

ج خيع اجلتةة، ال هم  
 والصح  ااهفي  والبيئ 
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وسيتستهت وعليه نلتح ةليل هيقل الت هق لانظم  اإلةار   اا جم ، حبي   عا ض سيتسا  ااسس ا ، ا ها اف وعفتصا   
 ا نظم  اإلةار   اا جم . واح م التتي  تض  ةل ي  هألا اميتر:

دليل هيكل الواثئا يدمج :ل من إدارة اجلودة، اإلدارة البيصية وإدارة الصحة وال امة   : هرا(11-3)  شكل رقم 
 املهنية 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Source: Bernard Froman, Jean-Marc Gey, Fabrice Bonnifet, Qualité Sécurité Environnement - 

Construire un système de management intégré, Edition AFNOR, Paris, 2009, P 233. 

  الا ليل اماتص بقال نظاتم إ  غت ا   إن ا نظم  اإلةار   الثهه حت هيقل  متطتبل  على شاقل ه ما  جبا أ ما 
  اح  وملخاع جيما  ا نظما  إذ ااتيظال اه  والتعليمت  ااختلي ، وهألا مت   هل جتحي  هألخ الت هق يف شقل و 

  ه  امتصاا  بقاال عفصاا  لت اامل جتثيااقاح مياا  للت هااق لقاا  ماا  بعاا  التعاا  يف أنظماا  اإلةارة ااف جماا  علااى احيقلاا   
  ا نظماا  الااثهه، ةفااا  أن الاا ليل ااتعلااق أبنظماا  اإلةارة ااف جمااا  اتااتي علااى متطلباات  ااتاصاايت  الااثهه و صااا 

عفتصا     الا  جصا    ل على بطتقت  العمليات ةيمت سع جتثيق العمليت  ةيقتن التع  أمت    ،كييي  جلبي  هألخ ااتطلبت 
،اإلجاا ا ا ،    تلعفتصا  ااتبليا  يف ها م الت هاقوكيييا  إةارة هاألخ العمليات  وكاألا التعا  ل علاى    طاا  العمليات ، أ إات ة

أنظماا     جتثيااق   اات و   ا منااتا الت اارييلي ، ال اااه ....اتو  اات  التعاا  ل ةيهاات عاات  تتاةااق ماا  ةلياال أنظماا  اإلةارة ااف جماا .

 اجلتةة إج ا ا 
Procédures Qualité  

 Procédures  همالصح  وال  إج ا ا 
sécurité 

 الت هق العملي  ،أوام  العمل ومنتذمل ااطبتعت  ااختلي ........و 
Documentation Opérationnelle (instructions de travail, 

formulaire, etc….) 

 Procédures environnement إج ا ا  بيئي 

 QHSE ةليل

 les Enregistrements  الت ايه 

 مت  ل :  QSHEل ا ة ةلي
o . سيتس  وأه اف ا نظم  اإلةار   اا جم 
o .التفظي  العتم 
o  عفتص   ا نظم  اإلةار   اا جم. 

 حت      ق وأةوا  إ تم العمليت  

 و هق العمل ميصل  



 

 
 

 

 ة من خالل تطبيق أنظمة اإلدارة المندمجة االستدامة في المؤسسة االقتصادي تحقيق.…… ثالث......... الفصل ال

220 

بتمياز مجيا    قاتن  ق ثهه  طاتا  أستساي  وها  حت  ا  الت هاق، هيقلتهات وذز فهات ةتح  ا  الت هاق  اإلةارة ااف جم  وة
و هاااق الفظاااتم ااتجاااتةة يف احيقااال اح مااا  للت هاااق جعااا ف ع ونااا  الت هاااق وكاااألل  حتااا ة الت هاااق امترجيااا  الااا  حااات أ يااا   

ةت اامل جفظااي  ااعلتماات  وج جيبهاات وةااق أشااقتت و اا ق معيفاا    نظماا  اإلةارة ااف جماا ، أماات امطااتة الثتنياا  هيقلاا  الت هااق  
وكااألا معتجلتهاات، هااألخ امطااتة ج ااتع  علااى جااتة  ااعلتماات  بصااي  ةاهماا  ل اا  أنظماا  اإلةارة ااف جماا ، وج اامل امطااتة  

أن جقاتن  الثتلث  ذز   الت هق واليت  على طتل  الت ايه  والت هق وم ة حيظهت، كمات جياع التفت اه إ  أناه جياع  
 هألخ الت ايه  والت هق واضح  وحت  جص ف العمتت ،ابستثفت  جل  ال  حت امصتصي  ال    و.
 المطن  الثاني: مسار التحكم في مدارة العمنياا لتطبيق أنظمة اإلدارة المندمجة

الإا ور   لبلات   يف حت  ا  العمليات     أنظما  اإلةارة ااف جما م  عمليا  بفات   أ إت  جتمثل أح  امطتا  ا و    
، وعليااه  (QHSE)ا هاا اف، وجعتاارب هااألخ امطااتة أستسااي   نااه علااى م ااتت  كاال عملياا  سااتف جاا مج جتانااع كاال ماا   

ة ذا ن ي  أ   عمليا  مييا ة أو ضا ور   ة ناه ساتف جقاتن هفاتم جمتزةا  بعا م ضامتن احاتام كتةا  ااتطلبات  احملا ةة يف  
 .هنت   العملي 

 منياا لتطبيق أنظمة اإلدارة المندمجةالفرع ال:ل: توسيع خريطة الع

يف أنظم  اإلةارة ااف جم   تتس  ميهتم الزبتن إ  طتل  ا   اف ذا  ااصلح  ةتصاب  العمليات  حات ها ف  
  طتلاا جلبيا  حتجاات  ورغباات  الزبااتن، ولقاا  كااألل  ابقاا  ا  ا اف ذا  ااصاالح  ماا  بيئاا  و ت اا  للعمااتت، إذ جصااب   

ة، العملياات  الت اارييلي  وعملياات  الاا ع  ملااتةة ماا  الاازوااي ااختلياا  للاااتةة، البيئاا  والصااح   عملياات  اإلةار كالعملياات   
 ن التعااا  ل علاااى  تر ااا  العمليااات  ليتتاةاااق مااا  أنظمااا  اإلةارة ااف جمااا   قاااتن وةاااق  بيعااا  ون اااتا  ةااا  وال اااهم  ااهفيااا .

 :1اااااسس  ، كمت ق  جقتن هفتم التج  إ  إضتة  عمليت  ج   ة ك
وها  ج ام  ابلتعتمال ما  نياتاي  العمليات  الت ارييلي  ،أو عمليات  الا ع و وحمتولا  إنلاتص   لية إدارة النفققا:ت:أ. عم 

سث هاات عاات  تتاةااق واللااتانا، هااألخ الفيااتاي  ،اافتااات  غاا  اإلةار اا  للمسس اا و قاا  جقااتن سااتهل ، صاالب  أو غتز اا ، كماات  
 سل  ةيمت بيفهت.ميق  أ إت إةارهتت خبلق الع    م  العمليت  ااتفت

وقيااتإ هااألخ ااخاات      (QHSE)وهاا  العملياات  الاا  ج اام  ابلتح  اا  ال ااتمل اخاات    ب. عمليققة حتليققل املخقققا ر:  
 ووض  اإلج ا ا  التقتهي  والتحق  ةيهت، هألا التحليل  قتن كم  ه  لعمليت  اإلةارة.

  اا اف ذا  ااصاالح ، كماات جتعلااق أ إاات  وهاا  العملياا  الاا  حتاا ة وج ساا  وجف اا  ا جصااتت بااا ا  ج. عمليققة اتتصققال:
 ابلتحق  بط ق ا جصتت يف حتل  وقتا ا زمت .

 
1- Florence Gillet-Goinard, Bâtir un système intégré Qualité/ Sécurité/ Environnement De la Qualité au QSE, 

op.cit, P 122. 
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وه  ج م  بإمتن التح    القل  ابللاتاه  وااتطلبات  اللتنتنيا  ااتعللا  بف اتا ااسس ا    د. عملية اليقظة القانونية:
 وكييي  جطبيلهت.

لطاا ق التفظيمياا  التاجااع اذتذهاات يف حتلاا  ا زماات  الاا   وهاا  ج اام  بتعيااا اا ااسوليت  وا  ه. عمليققة إدارة األ مققات:
 ميق  أن جإ  الزبتن، العمتت والبيئ  يف  ط .

  أن  تر ا  العمليات  جياع أن جتتاةااقمت ذكا خ يف العمليات  ال اتبل  لايو شا  ت علاى كال مسس ا  العمال هبات، إذ    إن مات
  تم اب تياتر ما  ع ا ة إ    ا  ع ا هيقلا  الفظام  سيتس  وإستاجياي  ااسس   وكألا رستلتهت، ةتح ف هات جتضاي  و 

  لياااق ا ةا  ال اااتمل حااات،للمسس ااا  ج ااام  اب ساااتاتب  لتجااات  ا  ااا اف ذا  ااصااالح  يف إ اااتر حت  ميتتحياااهعمليااا   
 ةيمق  أن ج مج عملي  م  أ    أو جقتن جز ا م  عملي  أ    أو العقو.

 المندمجة  اإلدارة  أنظمة لتطبيق  العمنياا في  النظر مهادة الثاني: الفرع

ةياا  مناااتذمل اجلاااتةة    ،جفييااأل أنظمااا  اإلةارة ااف جماا   تطلاااع التح  ااا  ب قاا   صاااتهع العملياات  ومناااا ج ااارييلهت
جتصاا  العمليااا  علاااى أهنااات ج ل ااال ماا  ا ن اااط    ااام  بتحت ااال عفتصااا  اااا  ه  إ  عفتصااا  ااخ جااات  مااا  قيمااا   

اإلةارة ااف جماا  ةتفل اا  عفتصاا  ط جاات  العملياا  إ  ق ااما  أماات يف منااتذمل أنظماا     ،مإااتة  إراة اا  ،متجهاا  جاات الزبااتنو
 إراة   ،مفتات  و  مت  متجه  جت الزبتنو وغ  إراة   ،ةإه  ومهمه  وطت  و. كمت  تضحه ال قل التتي:

 املندجمة  أنظمة اإلدارة ؤ : العملية(12-3)  رقم الشكل
 
 
 
 
 

Source: Florence Gillet-Goinard, Bâtir un système intégré Qualité/ Sécurité/ Environnement 

De la Qualité au QSE, Groupe Eyrolles, Éditions d’organisation, Paris, 2006, P 135. 

إن إعااااتةة الفظاااا  يف العملياااات  حتاااا  ضاااات  إراة اااا     عااااين ابلإاااا ورة جريياااا  قتهاااا  العملياااا  أو إعااااتةة الفظاااا  يف  
  يف مجياا  ااتطلبات  ااتعللاا  ابلااتحق  البيئا  يف معطياات  اااا  ه  وكاألا ا مااين علااى  ما  ههتت، باال جعااين إعاتةة الفظاا

م تت  التستهل اا تعمل ، كمات ج امل إعاتةة الفظا  يف العمليات  الترييا  يف بعا  عفتصا  بطتقا  التع  ا  لقال عمليا   
 :1وهألخ العفتص  ه 

 
1- HEUVELMANS Thomas, Etude et Mise en place d’un Système de Management Intégré et Certification ISO 

pour les Services d’Infrastructure Globaux d’un Groupe Pharmaceutique, MEMOIRE présenté en vue 

d'obtenir le DIPLOME d'INGENIEUR CNAM SPECIALITE: INFORMATIQUE, CONSERVATOIRE 

NATIONAL DES ARTS ET METIERS, PARIS, 2012, P 78. 

 م  ه  

 ااتارة 

 ااخت   

 ط جت  إراة    العملي  

ط جت    إراة    
 ،جلته ومهمه و 

 الزبتن 

 البيئ  
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  ا  ااأل بعااا ا عتبااتر اا ااسوليت   لتتقياا ، باال جتعاا اهت إ ةااه جقااتن الريت اا  التحياا ة يف اجلااتةة، التقلياا  وا  :أ. الغايققة
 البيئي  وامثتمعي ، ععآ أن حتلق أه اةهت ولق  ابحتام هتجا ا   جا.

  غاا  اإلراة اا  ماا  ةإااه  ومهمااه ،  : وجيااع أن ج اامل الفظاا  يف ااخ جاات  اإلراة اا  وكااألاب. معطيققات املخرجققات
 قتن كم  ه  لعملي  أ    م  أجل معتجلتهت.هألخ ااخ جت  غ  اإلراة   جيع أن ج

 ااصلح .  طتل  ا   اف ذا : وذل  بتتسي  هألخ ااتطلبت  وةجمهت م  متطلبت  ج. املتطلبات املفتاحية للزبون
 : إذ ج رإ كل عملي  وةلت للليتة اللتنتني  ااتجتةة م  طتل  احيئت  وهألا ع تع ة اليلظ  اللتنتني .د. القيود
 : وج مل هفت طتل  اإلج ا ا  والتعليمت .اثئا املرتبطة بكل عمليةه. الو 

  جإااتف إليهاات مسشاا ا  البيئاا  وا ماا زايةة علااى ااسشاا ا  ااتعللاا  ابجلااتةة والتقااتلي  والتقاا ،    و. م شققرات األداء:
 وال هم  ال  جتض  يف لتح  الليتةة امتص  بقل عملي .

 ئ ، الصح  وال هم  ااهفي  وال  جقتن على م تت  كل عملي .البي طت   اجلتةة، . حتديد املخا ر:  
 المندمجةة  اإلدارلتطبيق أنظمة   العمنياامقترحاا حول بعض   الثالث: الفرع

ةا ليا  ابلف اب  مثمتعا  ااسس ا ، ولقفهات قا  جقاتن  ترجيا  ابلف اب    إهناتنهحظ أن بع  ااتطلبت   لتت  
ةياع على كال واحا     ،ممتت  -   ليو ةلا العمليت  ولق  أ إت عهقت  زبتن للعملي  ني هت، حألا م  ا ةإل حت  

علياه  عمليا  اإلعا اة ة  ممتت يفاعتبتر ني ه كزبتن يف العمليت  ا و  وابلتتي التعب  ع  متطلبتجه؛ وكل واح  أ إت هت  
ما   العمليت  ال هي اي   بع   عتجل   أة خ بع  ا قتاحت  ا  ، حألا سفل معا ا عتبتر سث  عمله على م   ليهبا  أل 

   :1أجل جطبيق أنظم  اإلةارة ااف جم  وه  متضح  كمت  ل 
ااتطلباات  احملاا ةة ماا   اا ف الزبااتن عاات يف ذلاا     :أن أن ااأل بعااا ا عتبااتر مااثهميقاا     العمليققات املتعلقققة  لققز ئن:  -

ما  ااتطلبات  الا  سايت     الت ا    وغ هاتص عليهات يف  ااتطلبات  ااتعللا  ابل اهم  والبيئا  اافصات ، سهم  اافتاتمل والبيئا 
اللاا رة علااى إرضاات  الزبااتن ةون اماا ومل عاا  ال اا وا العتة اا   ، وأ إاات  جتقعهاات ،الإاامفي و ةيماات سااع اافتااتمل أو العملياا 

 لل هم  والبيئ .
 ا  الا وة اا اتك   حت    :أن أن أل بعا ا عتبتر ماثهميق     (ISO 9001)  انطهقت م  معيتر:  التحكم ؤ التصميم -

بيااات   ة اااتت التصااامي  عااا     اااق حت  ااا   ،  باااا طتلااا  ااتااا  لا والااا وابا الإااا ور   مااا  أ صاااته  ال اااهم  والبيئااا 
م اجعا  التصامي  ع اترك   ،  اللاات  إ  أساتليع ج ارييل رمفا   جياع  أثفات  التصامي ،  متطلبت  ال هم  والبيئا  مفاأل الب ا ا 

بيات   إ ا امل التصامي  ةون ن ايتن حت  ا   صاتهع التصامي   ،  وظاته  اجلاتةة واحملاياطتصا يف البيئ  أو ممثلتن ع   

 
1- Bernard Froman, Jean-Marc Gey, Fabrice Bonnifet, Qualité Sécurité Environnement - Construire un système 

de management intégré, op.cit, P 205-207. 
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، ةإاااه عااا  ال ااا وا الريااا  عتة ااا   ساااتعمتت مفتاااتمل  واافتاااتملال جااا  مااا  أجااال الت ااارييل ال ااالي  بقااال ساااهم  للعمليااا   
 واستريهت العملي .

  أن اااأل بعاااا ا عتباااتر  تقااا    مااا  البااات  مااا  أجااال جلياااي  ااتعةماااثه    :القققتحكم ؤ املشقققرت:ت والتعاققققد مقققن البقققا ن   -
  متطلباات  ال ااهم   أ إاات  أن ااأل بعااا ا عتبااتر  ابلف ااب  اعطياات  ال اا ا ،  احااتام متطلباات  ال ااهم  واحملاايا  كياات هت  يف

 ةون ن يتن جل  ااتعلل  ابلفلل.  بيئ الو 
اافااااز    مل اقباا  وجت  ااع اافتاات إهناات العملياات  الااا    ميقاا  م اجعتهاات كلياات عاا     اااق عملياات  مالعمليقققات اماصقققة:    -

كاتن جياع      مات إذا تعاا م اجعا حلت وال  جتطلع إذن سهيه م بلت لقيت هت ، ةم  زاو   ال هم  و ت ا  البيئا  ماثه  
 على العملي  ال  حت ر ر على ال هم  أو البيئ  أن جقتن مسهل  قتنتنيت.

،  جاا ة ر ر الف ااتا علااى البيئاا   :مااثه  الفظااتم الاات هل    تعااا علااى وجااه امصااتص ةمااج ضاام ادققتغال املنشقق ت:    -
التساتهل ااتتقعا  لتا اي   ،  مفتهج و  ق قيتإ م اتتاي  ا ةا  علاى م اتت  ال اهم  والبيئا ، جليي  ااخت   الصفتعي 

 يااااات ، وساااااتهل متاااااتة ة مااااا  ا شاااااختص وااعااااا ا ، طططااااات   اإل اااااعيتن ورجاااااتت  مثااااال ااجقااااات    اااااتص  ،ااخااااات    
 طططت  التح ا مثل ا ه اف، اا ئتلا والربامج.،  إ بتر ال لطت  واجلمهتر، الت  ل...اتو

احاتام ا لتزامات  اللتنتنيا   عمليات     :1مثل  التفظي   ضم  و هق  نف ى أ إت أن ن مج  تطوير املنت ات اجلديدة:   -
البحاا  عااا  حلااتت ب  لااا  للمااتاة ا وليااا ، الفلاال، التخاااز  ،  ،   ااا ق حتلياال ةورة الياااتة،  يميتهيااا  وامطاا ةحتلاا  ااااتاة الق

 ا ستجتا وإعتةة رسقل  اافتتمل والتريلي .
  اللاات  إ  احف سا  ا نيا و   احاتام ا لتزامات  اللتنتنيا مثال  إعداد عمليات إنتاج جديدة وةدمات اللوجي ققتي :   -

  عاا  الااتحق  يف الطتقاا ، يف ااااتاة   طااتر وأثاا  اإلنتااتمل علااى احملاايا عااا ة جصاامي  اافتااتمل؛ البحاا ةراساا  ا   ماا   ااهت:
 البح  ع  حلتت ذع ةإه  اإلنتتمل مثل التصيي ، ا ستجتا، ال سقل . ا ولي ، يف ا قتطتعت  ،اات و...ات؛

   رة المندمجةلتطبيق أنظمة اإلداالمطن  الثالث: مسار مراقبة :قياس أداء العمنياا  

ماا  ااهاا  التاكياا  علااى أن أسااتإ التح ااا اا ااتم   نظماا  اإلةارة  عتماا  علااى وضاا  أةوا  الااتحق  يف   
، التيتااي ، التاا قيق وااسشاا ا  وغ هاات ماا  ااسشاا ا  ذا   ،اا اجعاا و  العملياات  وهاا : الإااتابا وال قتباا ، إعااتةة الفظاا 

اقباا  والليااتإ كماات هاا  متضااح  يف اجلاا وت ااااتاي هاا  عثتباا  شاا ا  ةتحلياال ااعطياات  الفتجتاا  عاا  ممترساات  اا    ،الصاال 
 .أستس  لتفييأل اإلج ا ا  التصحيحي  والتقتهي 

 
 

1- info entrepreneurs, DÉVELOPPER DE NOUVEAUX PRODUITS ET SERVICES, Business Link UK, Crown 

copyright 2009, https://www.infoentrepreneurs.org/fr/guides/bl---developper-de-nouveaux-produits-et-services/, le: 

29/09/2018. 

https://www.infoentrepreneurs.org/fr/guides/bl---developper-de-nouveaux-produits-et-services/
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 : أنواع التقييم أماا تكامل اجلوانب )جودة، دامة وصحة مهنية وبيصة( (3-3)  اجلدول رقم
 وقت التقييم  موضوع التقييم 

 بعد ات ا   أثناء ات ا   قبل ات ا  
، QHSEإعتةة الفظ  يف التصمي  اا رمل يف   - وج تاملن

 جممتا ااخت   احمل ةة وااليم . ح ع
 حتليل ةورة اليتة. -

  .متتبع  ااسش ا  -
  .جيتي  عتم -
  م تم ة.م اقب   -

 .لفهتهي م اقب  اافتات  ا -
ااتاةلاااااا  عليهاااااات ،ملترناااااا   -

 .وخ ماا ت ابحتيتجت 
  العمليات

 ( الفعالية )
  .عيت خال -
 .طت   ال هم  ا  طتر وجليي حت     -
 البيئي  وا  ر اجلتانع على التع ف -
 وإةارة وااخاااااات   ا  ر طتلاااااا  عاااااا  ةراساااااا  -

 . الفيتاي 

  .إعتةة الفظ  يف العملي  -
عملياااااااااااااااااااات  جيتااااااااااااااااااااي   -

  .ال هم 
  بيئ .عمليت  جيتي  ال -
  .متتبع  ااسش ا  -

عمليااااااااااااااااااااات  جيتاااااااااااااااااااااي   -
  .ال هم 

  بيئ .يت  جيتي  اللعم -
 .متتبع  ااسش ا  -

  تةة.جقتلي  اجل - فاعلية 
  والصح  ااهفي . جقتلي  ال هم  -
 جقتلي   ت   احمليا -

  تةة.جقتلي  اجل -
  .جقتلي  ال هم  -
  .جقتلي  المت   -
  .متتبع  ااسش ا  -

  تةة.جقتلي  اجل -
  .جقتلي  ال هم  -
  .جقتلي  المت   -

  .الت قيق -  .الت قيق -  .مت قبل الت قيق - ظاا نال
  .التليي  الألايت -

Source: Bernard Froman, Jean-Marc Gey, Fabrice Bonnifet, Qualité, Sécurité Environnement: 

Construire un système de management intégré, Afnor editions, Paris, 2009, P 208. 

   :1للتحق  يف العمليت  واإلج ا ا  وه  كمت  ل ا ةوا  الهزم    ه  امب وةيمت  ل  ش ح 
علااى الاا غ  مااا  أن الإااتابا ،ال قتباا و وا  تباااترا  ي جعاا  التساايل  التحيااا ة ل صاا  العمليااات   ال قققواب  )الرقابقققة(:    -

ل صف  مفتاتمل، وعلياه  حواإلج ا ا ، ولق  جبلى هألخ ا   ة ض ورة  ب  مفهت يف مجي  قطتعت  الف تا ويف كتة  م ا
 ةتل م  ا و  لل قتب  ه  أنه جيع أن جفاز وج تريل م    ف متعتون مسهل قتةر على جل    الفتيا .

يف    بتح  اا  ا  تهةاات ج اام  ال قااتاب  التاجباا  ااي وضاا  بتاسااط  قااتنتن العماال  ال ققواب  أو الرقابققة التنظيميققة:    -
 ة ااتضتع  حيز ام م .ز ااطتبل  با الت اب  اافصتص عليهت وا جه

باال هيئاات   جيتااي  ال ااهم  إماات ةا لياالت ماا  قباال ال اا ك  ني ااهت أو ماا  ق  ميقاا  إجاا ا  عملياات التفتققييف ؤ املوقققع:    -
 .(QHSE) ترجي ، وجت ي عمليت  التيتي  لتلبي  ااتطلبت  البيئي  بط  ل  ممتثل  يف إ تر نظتم 

  عفصا ا  ةا ن ممترسا  التا قيق الا ا ل   ثال  ،البيئيا   ااعات    أو  ل اهم ا  أو  اجلاتةة  عا  الفظا  بريا : الداةلي التدقيا  -
  جتميااا    ت  جااا قيق م اااتم أو طاااتلا مااا  شاااانهجلياااي  أةا  العمليااات ، ةي ااام  جقتمااال ا نظمااا  بتفظاااي  عملياا  يف  رهي اايت

 
1 - Bernard Froman, Jean-Marc Gey, Fabrice Bonnifet, Qualité Sécurité Environnement - Construire un système 

de management intégré, op.cit, PP 209-220.  
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ما  أجال    را  ااطلتبا تبعاا ا عتباتر ااهامتطلبت  اا اج  الثهث ، يف هألخ التل  ةت قيل جلف  الت قيق جيع أن ا األ  
التلياي  بتاساط     ةاتلري ض ما   ،جل    مفتسع لهلتزامات ، لتطبياق اللتاعا  التفظيميا  ولل ا وا امتصا  ابمثات   الثهثا 

علااااى حتليااااق    طتبلاااا ، اليعتلياااا  وقاااا رة العملياااات ، اا(QHSE)ماااا  حتلياااال ااخاااات      اإبتاااا ا التاااا قيق اااااا مج هاااات حت  اااا   
اإلةارة، الاألي  قاتن   ق  با  أن جفااز ابل جاتا إ  نظاتملتتضي  أ إت أن عمليت  الت قياو تعا   .1ا ه اف والريتاي 

الا     (QHSE)الت اخيع لاا   لعملي  وق  ميق  أن جقتن ممترس يف ح  ذاجه مصممت ابل جتا إ  ال ليل يف حتل  ب ا   ا
و  ااااتخ م حتلياااال ا  تهةاااات     جعاااا ،  كتةياااا  ملترناااا  اباعيااااتر اا  هتاااا ف بب اااات   لليااااتإ ا  تهةاااات  احيقلياااا  القباااا ة
 لتح    ا ولتاي  يف جع    نظتم اإلةارة اا تلبل .

إن الت اخيع الاألايت ح اع م اتت  التلا م عباترة عا  ةحاع مجاتع   :  التشخيص الذايت ح ب م توة التقققدا -
عتامال الفااتح    لياي  علاىتوميقا  أن جعتما  معات   ال  ،وشتمل مثمتا أن ط  ااسس   ونتتهاهت ملترن  م  معت   التلياي 

ا حقاااتم اال مااا  يف م اجااا  مثااال معااات   إةارة اجلاااتةة سل ااال   ، أو علاااى  ال هي اااي  الااا  اااا ةهت الي  اااق اا ااا  للمسس ااا 
(9000 ISO)   معات   إةارة البيئا  سل ال ،(14000 ISO)   متاصايت ،(OHSAS 18001)    أو(ISO 45001)  

 على إةارة الصح  وال هم  ااهفي .
  ليااق ا ةا  عاا     ااق حت  اا  اجلهاا  ماا  الت ااخيع الااألايت هاات حت  اا  ة فتميقياا  التح ااا اا ااتم  وقيااتإ حت  ضوالرياا  

التلا م    وض  هألا ا ةا  على سال   اابألوت يف لظ  معيف  والتستهل اا تخ م  ةعه والفتتهج ااتحصل عليهت م   هت
 :2لتص  أةا  نظتم اإلةارة ه    م تتاي  التل م امم   االتحو  اال   إ      م تتاي .

 : س  العمل اللتع ي ،العملي  ا ستسي و؛1اا تت   
 : حم ة، ططا ومتتب ؛2اا تت   
 ةيهو؛: متل  ،متحق  3اا تت   
 : ا مثل؛4اا تت   
 : ممتتز.5اا تت   

ةارة الاتي ااعتما  أو قيا   إلتلياي  ةعتليا  وكيات ة نظاتم ااااا:  بما   اهت هاألخ اا اتتاي   ج م  نتتهج الت خيع الاألايت  و 
  ISO  ،14001  9001/9004اا اجاا  ،معاات   م جعياا  ةيماات  تعلااق عتطلباات   جااتة  بيإاال م ااتتاي  التلاا م    البفاات ؛
ISO،18001  OHSAS  ،ISO 45001.اتو... 

 
1 - HEUVELMANS Thomas, Etude et Mise en place d’un Système de Management Intégré et Certification 

ISO pour les Services d’Infrastructure Globaux d’un Groupe Pharmaceutique, op.cit, P 78. 
2- Bernard Froman, Jean-Marc Gey, Fabrice Bonnifet, Qualité Sécurité Environnement - Construire un système 

de management intégré, op.cit, P 211. 
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  هاااهتم ااتر الفظااتم كلااه وجقااتلي  نت  تقااتلي  جقااتلي هااألخ ال  اامل قيااتإ    :أنظمققة اإلدارة املندجمققة  لي تكققا  قيققا   -
  ي  الفتجتااا  عااا  ا عماااتت التصاااحيحي ق اااما  ااات: التقاااتلي  امتصااا  اباتتبعااا  واا اقبااا  مااا  جهااا  والتقاااتل  إ   وجصاااف 

   ن ح ات  جقاتلي  اجلاتةة،ةا  ،والتقتهي  ما  أجال التلليال ما  ا  طاتر وجتفاع حات   عا م ااطتبلا  ما  جها  أ ا  
    التقاتلي  كتلياي  جقاتلي  اجلاتةة تعا يف بع  الت   جليي  ذالبيئ ، الصح  وال هم  ااهفي  ليو اب م  ال هل، إ

  ر ااااا  ةاااااتلتليي   قااااتن حب ااااات  جقاااااتلي   العتلياااا  أو جلياااااي  جقااااتلي  عااااا م اجلاااااتةة أو عاااا م رضااااات الااااازابه ...ات، ععااااآ
 التقتلي  ااتعلل  ع اقب  ا  ته  .ا  ته   وح ت  

 :1  هت ف على وجه امصتص إ  التحلق ممت  ل يممترس  رمسإعتةة نظ  عبترة ع   إعادة النظر: -
 العمليت  ااخطط  حت ق  مت حتليلهت ب قل جي ؛ -
 ج تر ا نتلتةا  ق  مت احتامهت ةعه؛ -
 ق  مت الليتم هبت وأهنت مطتبل  للتطلعت ؛الإتابا ال ا لي  وامترجي  ااخطا حت  -
  ج ي هت ب قل صحي ؛مت العهقت  التسيط  با ا   اف ذا  ااصلح  ق   -
 أةوا  حلل  التح ا ةعتل ؛ -
 ااعطيت  وهيقل اا تف ا  امتص  ابلعمليت  ق  مت جبفيهت يف قإتاي نتتهج حتليل ااخت   ذا  الصل ؛ -
 القيت ا  اا تعمل  مطتبل  للقيت ا  ااطلتب ؛ -
 احتام جتقعت  اايزاني .م    تتقع امسش ا  ااتتبع  والتل م والف تا وا ةا  ج   إ  ا جتتهت  ا -

ــع:  ــ  الراب ــدأ  مســارالمطن ــق مب ــة :ف ــة اإلدارة المندمج ــق أنظم ــة لتطبي ــم المرا ع ــديل هن التع

 التحسين المستمر

اسس اات  كتناا  ةتعلاا     (Conformité de Audit)يف ال ااتبق كااتن قيااتم اااا اجعا بعملياات  م اجعاا  ااطتبلاا   
  وكااتن هاا ف اا اجعاا  ضاامتن جطااتبق اإلجاا ا ا ، اليااتم ظهاا   ضاا ورة جتااتوز  طعفاا مت  بلاا  عملياات  م اجعاا  ا ن اا

ساااتبلت أ إااات كاااتن اا اجااا   لاااتم بعمليااات  م اجعااا  اجلاااتةة، لقااا  الياااتم    .2ذلااا  جااات عمليااات  م اجعااا  لليعتليااا  وا ةا 
جلاااتةة وأصااابح   ابجطاااتر  اا اجعااا  ال ا ليااا  ، اااترمل اا اجعااا  ااتليااا  وم اقبااا  الت اااي و مااا  متاصااايت  ا  ااازو اماااتص  

وحاس ممترسات  التفميا     ،جاتةة، بيئا ، صاح  وساهم  مهفيا و   جم فة ااعمليت  اا اجع  هت ف إ  م اجع  أنظم  اإلةار 
اا ت ام  يف ااسس  ، كال ذلا  هبا ف  لاق الثلا  وبفتههات علاى أساو ساليم  ما  مجيا  ا  ا اف ذا  ااصالح . إذن  

وقياا  جلييميااه ةور اا  وةاهماا  بتاسااط  الليااتم بعملياات  م اجعاا  جلااتة     جماا فة اار اجتطلااع عملياا  حت ااا وصاايتن  أنظماا  اإلة

 
1- Michel Jonquières, Réussir les audits Qualité et Environnement la norme NF EN ISO 19011, AFNOR, Paris, 

2003, P 03. 
2- Yvon Mougin, les nouvelles pratiques de l’audite de management QSEDD, Edition AFNOR, Paris, 2008, P 05. 
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نتتهاهاااات إةارة ااسس اااا   ذااااتذ أةإاااال اللاااا ارا  التصااااحيحي  والتقتهياااا  لتحليااااق ة فتمقياااا  التح ااااا اا ااااتم  لاااااةا   
(Performances des Continue Amelioration)  ، ظماا  ال ااتبل  يف  نةمااج طتلاا  م اجعاات  ا   ابإلضااتة  أ إاات إ

يا  بعا  ا حياتن وقبال  ة  ،م اجع  وحي ة ج تتيف ااطتبل  م  مجي  ااتاصايت  ااتبعا  وكاألا ما   التصاتت إ  أها اةهت
بعا  امطاتا  ا وليا  كا با م اجعات  ا نظما  ااختليا  يف إ اتر واحا  أو إجا ا    اذاتذال مج القل  للم اجعات   ات  

  أل بعا ا عتبتر الت عبت  ال   يلهت ا نظم  اإلةار   ا    . م اجع  على نظتم إةاري معا ث ا
والاألي   جقاز يف أستساه علاى حللا  التح اا     جما فة ااإلةار أنظما  اإذن  عترب التع  ل على اا اجع  جز ا    تازأ م   

تذ اللاااا ارا   ذااااج ااااقل ط جتهتاااات أستساااات    والاااا  (Contrôle)، وج ااااقل جااااز ا مهماااات ماااا  ال قتباااا   (PDCA)اا ااااتم   
يف ااسس ا ، وجتقاتن عمليا  ال قتبا  ما  جممتعا  ما  ا ةوا  ناألك  ما     جما فة ااالتصحيحي  والتح يفي   نظما  اإلةار 

 :1 م    -ابإلضتة  إ  اا اجع -بيفهت  
   .(Indicateurs et tableaux de Bord QHSE)  جتةة، بيئ ، صح  وسهم  مهفي ااسش ا  ولتحت  الليتةة  -

 .(Analyze du cycle de vie)ليل ةورة اليتة حت -
 .(Veille en QHSE)   جم فة اااليلظ  يف جمتت أنظم  اإلةار  -
 .(Benchmarking QHSE)  جم فة اا  اإلةار نظم   جعي اااالترن    -

 وجت  عملي  التع  ل على اا اجع  وةق اافهاي  التتلي  ااتضح  يف ال قل التتي:
 : عمليات تعديل املراجعة وفا مبدأ التح ن امل تمر ألنظمة اإلدارة املندجمة (13-3)شكل رقم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م  إع اة البتح .  املصدر: 

 
1- Michel Jonquières, Réussir les audits Qualité et Environnement la norme NF EN ISO 19011, op.cit, P 03. 

 أنظم  اإلةارة ااف جم   تس  سي
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 اإلةارة ااف جم  
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  التح ن امل تمر 
(PDCA ) 

 

 التخطيا 
(P ) 

فييأل  الت
 والتطت   

(D ) 

حليل  الت
 واليحع 
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أن عملياات  اا اجعاا  هاا  الإااتم  التحياا   سااتم ار   وةعتلياا  ا نظماا  اإلةار اا      ااهت هااألااللااتت ماا     ميقففاات
  ا ج اةاات  والعماال علاااى جصااحيحهت عاات  تطااتبق ماا  متطلبااات    اااا جماا  وةااق مباا أ التح ااا اا ااتم  مااا   ااهت حت  

أن اإلجا ا ا  والعمليات  حتلاق ااباتةئ ا قتصاتة   وجللاع ما   أنظم  اإلةارة ااف جم ، وابإلضتة  أ إت إ  التاك  ما   
والعمليات  ااع لا     ق   هاألخ اا اجعا  علاى الت هاجتاالتاث ا  ال لبي  احملتمل  على ا شختص، االقيت  أو البيئا ، كمات  

 وأ إت جت   م  أجل مف  ال هتةة وكألا م اجعت  ااترة   أو أي نلط  حت عهق  ب   أنظم  اإلةارة ااف جم .
ة  ميقففات جلخايع رليا  عمال أنظما  اإلةار ذكا خ يف ااطتلاع ا ربعا   مت سبق     هت موكخهص  حألا اابح  ة

 ا يت:ل  قا قتصتة   يف ال س   س  جم  م  أجل حتليق ا ست ام  يف اافاا
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 آلية عمل أنظمة اإلدارة املندجمة ؤ امل د ة اتقتصادية من أجل حتقيا اتدتدامة :  (14-3)  شكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Florence Gillet-Goinard, Bâtir un système intégré Qualité/ Sécurité/ Environnement 

De la Qualité au QSE, Groupe Eyrolles, Éditions d’organisation, Paris, 2006, P 140. 

 

 إشراك اإلدارة 

حتليل لا طتر ااتعلل  ابلصح   
 وال هم  ااهفي  
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 جم   فااة اإلةار 
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أنظم    أه اف
 جم   فااة اإلةار 
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،  تةةب امج إةارة اجل
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 وال هم  ااهفي  

 نظتم التتثيق 
Système 

Documentaire 

هيقل  ا ةوار،  
ال لطت  وج ي   

 القيت ا  

 والتح ن امل تمر   د ة التحكم ؤ عمليات امل 

التحق  يف ع م  
ااطتبل  واذتذ 
 اإلج ا ا 

التليي  وم اجع   
 اإلةارة

ة نتتهج أنظم  اإلةار 
  جم  فاا

 
  صااااتتا ج

 واا ترك 
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نمؤسســـة لتحقيـــق االســـتدامة فـــي :د:رهـــا  المندمجـــة اإلدارة أنظمـــة الرابـــع: المبحـــث

 االقتصادية

 ،(ISO 9001)ما  متاصايت     ةمااهفيا  واا ات والصاح  ال اهم  وإةارة البيئيا  واإلةارة اجلاتةة إةارة  جعتارب
(14001 ISO) و(18001 OHSAS )أو (45001 ISO) واإلرشااااااتة   الت ااااااي       التلفياااااات   التجيااااااع، ماااااا   علااااااى  

  بصاترة  ااتاصايت  حاألخ ابعتمتةهات ا  ا ة هاألخ أن  إذ ااسس ا ، اسات ام  حتلياق يف وابرزا  هتمات ةورا جلعاع الا  ال  ث 
  حتلياااق ا سااات ام   م جقااازا   ج اااقل  الااا   اجلتاناااع  أبااا ز  ا عتباااتر  بعاااا  أ اااأل     قااا  جقاااتن   إحااا اهت،  جااا م  ةون   متقتملااا 

ااسس ااااي ، وذلاااا  ماااا   ااااهت جلبياااا  متطلباااات  ا  اااا اف ذا  ااصاااالح  والااااتار معهاااا ، الااااتحق  يف ااخاااات   القلياااا   
ف جمااا  كااااةاة  انظماا  اهاااألخ ا للمسس ااا  وجطبيااق    ال ةااا  ماا  م اااتت  ا ةا  ال ااتمل،ا قتصااتة  ، البيئيااا  وا جتمتعياا و،  

  علااى  اابحاا   هااألا  يف  الإاات   ج االيا  ساايت   وعليااه  .للتح اا اا ااتم  ماا  أجاال حتليااق متطلباات  ا ساات ام  يف ااسس اا 
  علاى حتلياق  ،اجلاتةة، البيئا  وال اهم  ااهفيا و  اإلةارة ااف جما   جطبياق أنظما ةور   جتضا  أن  شااهنت ما  الا  العفتص  هألخ

 .ا قتصتة   ااسس   ا ست ام  يف
ــ  ال:ل: ــاا اللــراة ذاا المصــنحة  المطن ــة فــي تنبيــة متطنب د:ر أنظمــة اإلدارة المندمج

 كسبيل لتحقيق المؤسسة االقتصادية الستدامتها

إن ماا  ا ساابت  ال هي اا  لاا مج ا نظماا  اإلةار اا  يف نظااتم اإلةارة ااف جماا  هاات حمتولاا  إشاابتا طتلاا  ا  اا اف  
 قل ة ه حمتمه للمسس  ، إن حتليق هاألا اإلشابتا جياع أن  قاتن علاى   ذا  ااصلح ، إذ أن ع م رضت   ف ق   

اا   اللص  والطت ل، ععآ أن  قتن أةا  ااسس   حس لا  اف ذا  ااصالح  اا اتلبلا وذلا  بتح  ا  ا  ا اف  
 جماا  جيااع حت  اا   فة ااةلفاااتح أنظماا  اإلةار   ذا  ااصاالح  الااتليا واا ااتلبلا وماا   سثاا  قاا ارا  ااسس اا  علاايه .

وجيعيلاه  وإجيتة أرضي  م تك  بيافه  ما  أجال بفات  نظاتم لاإلةارة   ااسس  طتل  ا   اف اا تيي ة م  وجعبئ  وجف يا 
ع     ق  لق جتاةق بيافه ، ةت نظما  اإلةار ا  ااف جما  جإام  جلبيا  حتجات  وجطلعات  مجيا  ا  ا اف ذا  ااصالح   

سس ااا  ،اافتاااات ، امااا مت  والفتاااتهج ااتليااا و، جلليااال عااا ة الاااتاةه، اليإاااه ،  عااارب حت اااا نتاااتهج معظااا  أن اااط  اا
 الفيتاي  والإتضت ، كل هألا هب ف است ام  ااسس  .

ولقاا  جتحلااق هااألخ ا ساات ام  جيااع علااى ااسس اا  أن جتحااتت ماا  اايهااتم التللياا ي إ  اايهااتم الاا    وهاات  
سس ااا  ابحاااتام جمماااتا ااباااتةئ والااا  جتااااتوز اللاااتاه  الت ااا  عي ، هاااألخ  اااسس ااا  اا ااات ام  الااا  هااا  عباااترة عااا  التااازام ا

اابااتةئ ج ااتم  ماا  أةوا  ةولياا  مع وةاا  مثاال ااعتهاا ا  وا جيتقياات ، وأن جلااتم أ إاات إبجاا ا ا  اسااتبتقي  للاماا  بااا  
سس ااا  الااا  حتاااتوت جلبيااا   ا. كمااات جعااا ف أ إااات أهنااات ا1اا ااات ام  الاااثهه: ا قتصاااتة  ، البيئيااا  وا جتمتعيااا   أبعاااتة التفميااا 

 
1- Sandrine Ansart, Virginie Monvoisin, À l’heure de l’entreprise durable, si l’on parlait un peu plus de 

viabilité, et un peu moins de rentabilité, http://portail-des-pme.fr/developpement-durable, le: 08/07/2018. 

http://portail-des-pme.fr/developpement-durable
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جلبيااا  حتجيااات  الزباااتن، إرضااات     :1العفتصااا  ا ربااا  ااهمااا  يف جلبيااا  العفتصااا  ا ربااا  يف سل ااال  ا  ااا اف ذا  ااصااالح 
وعلياه ةتتمثال احتيتجات  وجتقعات  أصاحت  ااصات   العمتت يف العمل، ا ةا  ابلف ب  للماتلقا وأ ا ا مفيعا  امثتما .  

 :2ة ااف مج ،ااتقتملو ةيمت  ل ر وعهقتهت  بفظتم اإلةا
إن الاااازابه  هاااا  أهاااا  ا  اااا اف ابلف ااااب  للمسس اااا  ابعتبااااتر أن احاااا ف ا ستساااا  لفظااااتم اإلةارة هاااات جلبياااا   الققققز ئن:    .1

 هاا ف ب ااقل أستساا  جلبياا  احتيتجاات  الاازابه     9000سااع اجلااتةة ةاا ن ا  اازو    ةييمااتاحتيتجاات  وجتقعاات  الاازابه ،  
ا باال جتعاا اهت لت اامل ا ماا  والصااح   ، و  جتتقاا  احتيتجاات  الاازابه  يف جمااتت اجلااتةة ةلاا عاا     ااق احااتام متطلبااتهت

ةبتلف ااب  للاااتةة،  عاا  الاازابه  أوت ماا   هاات  جبااتةة اافتااات  واماا مت  الاا   اات  جلييمهاات ماا   اا ةه     .3و ت اا  البيئاا 
حت  ا     التع  ا  ابلعماه ؛  م  الإ وري:  وابلتتي  ،وملترنتهت م  جتةة ام مت  واافتات  اال م  م    ف اافتة تن 

إةمااتمل    ؛ساات  والتخطاايا ا سااتاجيا  للمسس اا إةمااتمل احتيتجاات  العمااه  يف قااي  وسيت  احتيتجااتهت  ومع ةاا  جتقعااتهت ؛
قيااتةة العملياات  وةلاات اعاات   جلبياا  احتيتجاات     ا جصااتت ابلاازابه ؛ه  عفاا  إعاا اة اافتااات  واماا مت ؛  احتيتجاات  الاازاب

أماات يف جمااتت احتيتجاات  الاازابه  ااتعللاا  اب ماا     ليااتم ابإلجاا ا ا  التصااحيحي  ااتعللاا  ابحتاتجاات  الاازابه .لا  العمااه ؛
جاتة  الصاح  وا ما  يف جماتت ظا وف    احتام ةرج  أم  اافتج االتاآ ما   ا ف الزباتن؛  :4ياعةوا ةا  البيئ  للمفتج  

 اجلتنع اإل قتلتج .و احتام البيئ  ك نتتمل اافتات  ال  جتمتشى  العمل؛
  مسااتا جطلعاات   لااإلةارة، وابلتااتي ماا  واجااع ااسس اا عاا  العمااتت أسااتإ الفاااتح أو الي اال يف بفاات  نظااتم    العمققال: .2

 وأرا  العمتت ستا  كتنتا أج ا  أو مسقتا أو متبصا.
علااى ا عتبااترا  الطت لاا      عاا  اا اات تن م اائتلتن عاا  ا تيااتر ال يتساات  اإلةار اا  اباسس اا  الاا  ج كااز  امل ققانون:. 3

ا جااال بااا   مااا  ا هتماااتم اب عتباااترا  ال حبيااا  اللصااا ة ا جااال كت هتماااتم ب ااامع  ااسس ااا ، اجلاااتةة الفتعيااا ، الصاااح   
 وابلتتي م  ا ح   أن  قتن اا ت تن مهتمتن اب ن ريت   ااتعلل  ابجلتةة والصح  وال هم  والبيئ .  ،والبيئ 

ةون ما  أها  شا كت  ااسس ا  يف جماتت التفميا  اا ات ام ، ةفااتح ااسس ا  ما جبا ابلتازام اااترة    ر  عا  ااات  املوردون:.  4
بتاااتة  اااااا  ه  ا ستسااااي  ،ااااااتاة ا وليااا ، اماااا مت ، عتاماااال اإلنتااااتملو الااا  جتمتشااااى ماااا  ملتإاااايت  أنظماااا  اإلةارة  

و بيعاا  جااتةة اافتااتمل أو ام ماا  اااا اة إنتتجهاات، كماات    ااف جماا . وعليااه جيااع أن  ااتة  ااااترةون ااااتاة ا ولياا  الاا  جتمتشااى
جيااع أن جتمتشااى ماا  ا ماا  وال ااهم  ااهفياا ، ةون أن نف ااى أن هااألخ ااااتاة جقااتن غاا  مااسث ة علااى البيئاا . إن ااسس اا   

 
1- Philippe Dermagne, L'ENTREPRISE DURABLE, COMMENT COMMENCER?, GPO Magazine,  

https://www.gpomag.fr/web/finance-gestion/rse/, le: 09/07/2018.  
2- Solange Faucher, système intégré de management (QSE), Afnor, France, 2006, P 126. 
3- Bernard Froman, Jean-Marc Gey, Fabrice Bonnifet, Qualité Sécurité Environnement - Construire un système 

de management intégré, op.cit, P 159. 
 .98، ص2016،  1، ةار ا ايم، عمتن، ا رةن، االتنمية امل تدامة للمنظمات جودة، بيصة وصحة ودامة مهنيةعم  ب  مإ   ليتوي،    -4

https://www.gpomag.fr/web/finance-gestion/rse/
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وا ما     عبترة على نظتم  تحصال علاى ماتارةخ ما  البيئا ، ابلتاتي وما  أجال متحهات يف جلبيا  احتيتجتهتات يف جماتت اجلاتةة
 .1ةوأن جقتن اليتاه  متبتةل  وم تم   والبيئ  جيع أن جقتن م  ههتت متتاةل  م  ااتاصيت  وااعت   ااتعترف عليهت

امثتمااا  اااا ظ مهااا  كثااا ا إلةارة اجلاااتةة والبيئااا  والصاااح  وال ااهم  ااهفيااا  لل ااا ك  وهفاااتم أكثااا  مااا  سااابع    اجملتمقققع:  .5
ة ز مفتات  و  مت  ذا  م تت  عاتي للم اتهلقا، و عازز ما  مصا اقي  هاألخ     تض  هألخ ا  ي ،  نه  سةي إ 

 :2اافتات  وام مت  م   حي  الصح  والبيئ . و تمثل امثتم  اا ظ يف العفتص  التتلي 
  خمثل مجعيت   ت   اا تهل  ابلف ب  للاتةة، مجعيت   ت ا  البيئا  وغ هات ما  اجلمعيات ، كمات جلاتم هاأل  اجلمعيات:

 اجلمعيت  بتتعي  أة اة امثتم  كه يف ذصصهت.
الااأل    قت اايتن بعاا  اا ااتكل الاا   صااعع حلهاات بتحلياال اليقاا ة العتماا  ااتعللاا  ابافتااات  والتاهياازا     املفكققرين:

 مثل ظته ة ا حتبتإ ال اري.
ا  الااا  جااافا  عفهااات  ز مثااال وساااتهل اإلعاااهم ااتخصصااا  الااا  جلااا م معلتمااات  عااا  اافتاااات  والتاهيااا  ودقققائل اإلعقققاا:

 اا تكل ا مفي  والبيئي .
البلاا اي ، امثااتلو العتما  واجلهت اا  وح تساايته  ابماتف ماا  مفتخباايه  وذلا  بتاا  له  يف قاا ارا     املنتخبققن ايليققن:

 جتسي  جتهيزا  ج   ة، ابإلضتة  إ  اا ت   يف ا ستاق العتم .
أق اتا ااخات   والا  جقاتن أغلاى كثا ا عفا مت  قارب امطا ، حبيا  أن    شا كت  التااما ااعفيا  بتريطيا   شر:ات التأمن:

 كل جه  م    ف ااسس   للتحق  يف ااخت    سةي إ   ي  أق تا التاما.
وجلبيااا  متطلبااات   ميقففااات أ إااات جتضاااي  العهقااا  أكثااا  باااا أنظمااا  اإلةارة ااف جمااا   ذكااا خ  مااات سااابق  مااا   اااهت  و 

 :ااسس   ا قتصتة    ست امتهت يف ال قل ااتاي قا   اف ذا  ااصلح  ك بيل لتحلي
 
 
 
 

 

 

 
1- Ferreira Rebelo and al, A Methodology to develop the integration of the environmental management system 

with other standardized management systems, Computational Water, Energy, and Environmental Engineering, 

Vol.03 No.04, 2014,  http://file.scirp.org/Html/5-2570066_50287.htm, le: 09/07/2018.  
2- Bernard Froman, Jean-Marc Gey, Fabrice Bonnifet, Qualité Sécurité Environnement - Construire un système 

de management intégré, op.cit, PP 169-181.  

http://file.scirp.org/Html/5-2570066_50287.htm
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األ راأب ذات املصلحة : بيل لتحقيا   تلبية متطلبات ؤ  املندجمة   اإلدارة  أنظمة   دور:  (15-3)  شكل رقم 
 امل د ة اتقتصادية تدتدامتها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Source: Euro-Symbiose Accompagne, les enjeux d’un système de mangement intégré 

(Qualité, Sécurité, Environnement), les cahiers QSE euro symbiose, P18, www.euro-

symbiose.fr/IMG/pdf/extraits_QSE.pdf, le: 10/07/2018. 

ماا   ااهت  إذا ماات أراة  ا لتحااتق ب كااع ا ساات ام   ا قتصااتة    اسس اا    تإاا  ماا  ال ااقل أعااهخ أنااه علااى ا
ثلتةاا  جاا ة  ااسس اا  جاات     أن جااتةجيااع عليهاات    تلبياا  متطلباات  ا  اا اف ذا  ااصاالح لجطبيااق أنظماا  اإلةارة ااف جماا   

 ااااتارة   جااتة  إ   ابإلضااتة  ماا   ااهت جبااين أنظماا  اإلةارة ااف جماا ،  علااى مااترة ب اا ي كاا    ماا  جااتاة   ،حتليااق ا ساات ام 

 العمتت 
 امثتم   اا ت ا الزابه 

 
 
 
 

 املدةات:
ا حتيتجت  

 ااتتقع 

 
  د ة امل

 اتقتصادية 

ااتارة الب    :  
 ااع ة   القيت ا ،

األنظمة 
اإلدارية  

 دجمة نامل

 سس   ثلتة  اا
 ااتارة ااتلي  االقي  اليق    

اامتلقت  
 وااع ا  

 
 

 :خرجاتامل
  نتتهج

 ن ط ا 

 

الفيتاي   
 والإتضت  

 الفتتهج  
 ااتلي  

اافتات   
 وام مت  

 التاةه 

التاث  على  
 البيئ  

ا ث  على  
اا ةوة    
 ااتلي  

ا ث  على  
سعتةة ورضت  

 الزابه  

ا ث  على  
رضت  
 العمتت 

التاث  على است ام   
 سس  اا

 ،ااسس   اا ت ام و 

http://www.euro-symbiose.fr/IMG/pdf/extraits_QSE.pdf
http://www.euro-symbiose.fr/IMG/pdf/extraits_QSE.pdf
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وماااا  التح  اااا  اجلياااا  اتطلباااات  كاااال ا  اااا اف ذا     هااااألخ العفتصاااا بتااااتاة   ، ةا ساااات ام ااتلياااا  الهزماااا  لتمت اااال سيتساااا   
وهفات جياع أن ن ا  أ إات إ  أناه    ،يف حتلياق اسات امتهتا قتصاتة    تفا  ااسس ا   سااصلح  وال  حت عهق  اباسس    

  الت ااي   يف  هااتم  مباا أ  علااى  ماا   ااهت جطبيااق أنظماا  اإلةارة ااف جماا   ااصاات   أصااحت   ماا    العهقاا   إةارة  ج جقاازجيااع أن  
 :1كتلتتي    ف ااسس  ه م  وميق  جطبيل  .ااسس ي  ا ست ام وهألا م  أجل حتليق    اا تم  التح ا  مب أ  وهت
  متضااااحتو   ا ساااات ام   انتهااااتمل  يف  ااصاااات   أصااااحت   جلمياااا    واضااااحت   قااااتن   أن   جيااااع  والااااألي  العتماااا   اا    اااا   جعهاااا    -

 ؛وضتح بقل إستاجيايتهت يف ذل   تالى أن  وجيع اإلةارة يف العليت اجلهت  اهتمتمت 
 ؛وا تبترهت متي ق  زمفي  ةتا  على ذل  قيتإ وميق  الزابه  رغبت  جلمي   كتمل  جلبي  -
 ؛وا تك ا ااصلح  مب أ اعتمتة، والزابه  وااترة   العمتت با والتف يق اجلمتع  العمل -
 ؛اا تم  ه تقت فب ا هتمتمم    اا سولي  م  جز ا وحتميله  مهتمه  بتفتا وذل  العمتت رغبت  إبشبتا ا هتمتم -
 ؛امثتم  الألي جف ا ةيه  على ااسس   أن ط  سث  بليتإ ج م  ال  البيت   متتبع  -
 ؛اافتة   ااسس ت  بيت   م   ااسس   بيت   ملترن  -
 .اافتظ ة التح يفت  وج قيق م اجع م    والزابه  وااترة   العمتت اجتتخ ال يتةي  تةاعتم -

   ةحتااجياع أن    تاإلةارة ااف جماا  وحتلياق الفتاتهج اا جااتة مفها   مانظجطبياق أل اا   كخهصا  حاألا ااطلااع ن اتفتج أناه  ومفاه  
ا ها     هفت ميق  أن  قتن بتلياي  اجلتاناعتهت  و وكييي  حتليق التتازن با متطلب تمجي  ا   اف ذا  ااصلح  امتص  هب
 لقل   ف م  ا   اف ذا  ااصلح .

ــة  ــتحكم فــي المخــالر االقتصــادية، البيلي ــاني: د:ر أنظمــة اإلدارة المندمجــة فــي ال المطنــ  الث

 االقتصادية  المؤسسةفي  ستدامة  االتحقيق  ل:اال تماهية  

 م   الع     إ  هألخ ا عمتت جع ض إ   تةي ممت متحت،أع ممترس  عف   ع   ة طت   ااسس ت  طتل  جتاجه
  حاا   ملا ار حت  ا   هات اإلةارة الاألي  تاجاه ا ستسا  التحا ي ولعال التاكا   عا م حتلا  يف عمتمات ا زمات ، جتمثال

  ميثال  اب ساتإ التاكا   عا م م ابلت اا اط ة أها اةهت اإلساتاجياي  بلات  عتجباه لت اتطي   باه جلبال الاألي التاكا   عا م
علاى   لألل   ة لهت، أو ااسس   لفاتح إمت جسةي ابحتمتلي  اباسس   حتيا ااتتح  والته   ا  ال  الي ص  ت احتلت
  ما  البلات .   قفهات وساتهل عا  جبحا  أن  ال اتق يف بقيات ة والتفاتةو ا عماتت ةنيات يف ابلبلات  الا  ج غاع سس ات اا

ااخات   ما  ما  ل أنظما  اإلةارة ااف جما    هاألخ اثال ت  اسساا جلليال جعا ض علاى  جعمال الا  ةم  باا هاألخ التساتهل
  ونظااااتم ISO  45001أو OHSAS  18001ونظااااتم إةارة ال ااااهم  و الصااااح  ااهفياااا  ISO  9001،نظااااتم إةارة اجلااااتةة

الاا  حتلااق أعلااى م ااتتاي  اإلةارة والتيااتق     هناات أصاابح  ماا  احاا ه ا ةوا  اليتعلاا و،  ISO  14001اإلةارة البيئياا 
 

1- Mouvement des enterprises de France « MEDEF », Développement Durable et PME, cahier élaboré dans le 

cadre du comité du développement durable, juin 2003, P.10, https://www.medef.com/fr/, le: 14/07/2018.  

https://www.medef.com/fr/,
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   ن مهمات أ ا  جلا  ااسس ا  يف ةوتةلا   عا  ا  ، ااف ا  وهى حماتر ماتح ااسس ات  وكال ا عماتت ااختليا والتميز يف
  العتاياا  الاا  جتبعهاات ااسس ااا  أوولقااا  ااهاا  ماات هاا  ااعااات     ةوت ةلاا ة،  يفمتل ماا  أم يف ةوت  مياا ، يف ةوت غفياا  أم  

  حتلياقكيييا   ط ة على ااخت   ،ا قتصتة  ، ا جتمتعيا  والبيئيا و و ال  ك  ومت هت نظتم اإلةارة ااتب  الألي   م  ابل ي
ف جمااا  يف  وعلياااه ميقففااات جلخااايع ةور أنظمااا  اإلةارة اا اااع ثلااا  امثتمااا  الااات ين والااا وي.  ال اااهم  لإلن اااتن والبيئااا  وك

   ت وال قل ااتاليا:اجل و التحق  يف ااخت   ا قتصتة  ، البيئي  وا جتمتعي  م  أجل حتليق است ام  ااسس   يف 

واتجتماعية   ة والتحكم ؤ املخا ر اتقتصاديةدجمة ؤ ال يطر ن: يوضح دور أنظمة اإلدارة امل(4-3)  جدول رقم 
 والبيصية من أجل حتقيا ادتدامة امل د ة اتقتصادية 

Source: Christian Virmaux, Systèmes de Management Intégré (SMI)/ Instrumentation, 

Contrôle et Management des Systèmes, ICMS 2, 3/11/2017, P18-19, https://www.univ-

orleans.fr/sites/.../5_systeme_de_management_integre_qse_0.pdf, le: 14/07/2018. 
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https://www.univ-orleans.fr/sites/.../5_systeme_de_management_integre_qse_0.pdf
https://www.univ-orleans.fr/sites/.../5_systeme_de_management_integre_qse_0.pdf
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 تطبيا  من ةالاتقتصادية : يوضح عملية التحكم وال يطرة ؤ إدارة املخا ر ؤ امل د ة  (16-3)شكل رقم  
  تهاتحقيا ادتدامل  أنظمة اإلدارة املندجمة 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اب عتمتة على:  طتلع م  إع اة ال  املصدر: 
Bahmed.L, Djebabra.M et Abibsi.A, Démarche d’integration du concept Qualité-Sécurité-

Environnement aux systemes d’alimentation en eau potable, Larhyss Journal, ISSN 1112-3680, 

n° 03, Juin 2004, P 118.   

  التسااتهلما  اجلاا وت وال اقل ال اتبلا أن قاا ار إةماتمل ا نظما  اإلةار اا  يف ااسس ا   عا  ماا  أحا     ن اتخلع
وهااألا    هتااتالااتحق  وال اايط ة يف إةار عختلاا  أنتاعهاات، ابإلضااتة  إ     لمخاات  ل  سس اات اا  جعاا ض  جللياال  علااى  جعماال  الاا 
 .ا قتصتة   أجل حتليق ا ست ام  يف ااسس  م  

  يف ال اااايط ة والااااتحق  يف ااخاااات   جماااا   فعمااال ا نظماااا  اإلةار اااا  ااةور  ابإلضاااتة  إ  ماااات ساااابق ميقففاااات أ إاااات جلخاااايع  
 :1متع  م  الفلتا وه  كمت  ل يف جمجتمتعي  والبيئي  م  أجل حتليق است ام  ااسس   ا قتصتة   وا 

يف ااسس اااات  سااااتف   ااااته  يف حت ااااا القياااات ة   جمااا   فإن جطبياااق اابااااتةئ واإلرشااااتةا  امتصاااا  أبنظماااا  اإلةارة اا  -
  م ااتت  ماا   حياا  أ اا  ،  الت اارييلي  وحت ااا اإلةارة ونياال ثلاا  أصااحت  ااصاالح  ماا   حياا  و ياا  ام ااته   ةى

 
، متقااااا  مسس ااااا  ا هااااا ام،  2015-3-22جلتناااااع ا قتصاااااتةي،  ا  ماااااتح ال ااااا كت ، ملاااااتت مف اااااتر يف  ااخااااات  .. ميتاااااتحأبااااات العاااااه، ال ااااايط ة علاااااى    ةتحااااا ز فاااااع    -1

http://ik.ahram.org.eg/News/3528.aspx  :17/07/2018، اتر خ ا  ها. 

 ( SMI)   جم  ف أنظم  اإلةارة اا
 

 ظتم إةارة اجلتةة ن
،SMQو 

 

  نظتم اإلةارة البيئي 
(SME) 

 

 نظتم إةارة الصح  وال هم  ااهفي 
(SMS) 

 

 يف نيو التق    اسس   اب   وا قتصتة  ، البيئي  وا جتمتعي ،إةارة ااخت    

 التع  اباخت   

 التع ف على ااخت   

 حتليل ااخت    ال يط ة على ااخت   

  ةعتت ة اال قتب  /رةو 

http://ik.ahram.org.eg/News/3528.aspx
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 ذاتذ اللا ار والت ااي     يساتإ قات ج تع  هألخ ا نظم  أ إت على جعز ز ا ةا  الصاح  وال اهم  البيئيا  ووضا  أ كمت
 .على اإلةارة التقتهي  يف كل امثت  

  إناااألار مبقااا  يف   جمااا  ببفااات  أنظمااا  إلةارة ااخااات   يف ااسس ااات   هنااات أصااابح  جعااا  رليااافج ااام  أنظمااا  اإلةارة اا  -
الاا  جتاجههاات هااألخ ااسس اات  وهااألا ماا  أجاال    ،ا قتصااتة  ، ا جتمتعياا  والبيئياا و  متاجهاا  طتلاا  ااخاات   وا زماات 

  ت   أني هت والفاتح يف جفمي  أعمتحت.  
ا زمات      جما  يف جاتة  ا ما  وال اهم  للماتا فا وحت اا قا رة ااسس ات  علاى اساتيعت فج ته  أنظم  اإلةارة اا -

 للاااى ع ااائتليت  كبااا ة علاااى عتجلفااات اتتبعااا  ر ااا  اا اااتا ا  والتطاااترا  يف إةارة    وهااات مااات  وااخااات   الااا  جتاجههااات،
 ااخت   يف ااسس ت  وكييي  زايةة ةتعليتهت.

ا ستساي      جما  عمليا  جلاتم ااسس ا  ما   هحات بتح  ا  وقياتإ وإةارة واإلةصاتح عا  ااخات  فجع  أنظم  اإلةارة اا -
ااصالح  ما   لا  ا ساه  والعاتملا    ذويال  جتع ض حات وذلا  لازايةة الليما  ال اتقي  للمف ااة لصات  مجيا  ا  ا اف  

 واجلهت  ال قتبي  وجهت  التصفي  وغ هت م  اجلهت  ااعفي .
بصااي  ةعليا  يف وضا  الزبااتن   ام    سس ا   يف اا  واجلاتةة والبيئاا  والصاح  وا ما  يف العماال،  اإلةارة اافا مجنظاتم    إن   -

بط  لا    رجعا     ا لتازام   لا  مفهايا  يف ج اي  ااخات   و   ت  عتاربهاو  ،اا ائتلاوالبيئ  وااتظيا يف صمي  اهتمتمات  
تةظ علاى ج اي  قاتةر علاى  ااو   وا جصاتتوالترييا     وا حاتاإعتما  علاى الت ابيق  ، حبيا   فطق التح ا اا تم عةيهت 

 .ا قتصتة  ، ا جتمتعي  والبيئي  العتاي  ال   ثل أّوت إمجتا ةوي اتاجه  اا تكل اا جبط  بتري ا   استخ ام ااعت  
المطن  الثالث: د:ر أنظمة اإلدارة المندمجة في الرفع مــن مســتود الداء ال ــامل لنمؤسســة 

 تحقيق استدامتهالاالقتصادية  

ا  ا جتماااتع / ا  هقااا   و اااااتي، وإمنااات  لاااتإ أ إااات اب ةإن ماااتح ااسس ااات     لاااتإ اب ةا  التلليااا ي أ
وبطبيع  التت ة ن هألخ اليق ة س أل وقتت للبتحت م    ف ا ةا اة ةا ال أو  اترمل ال ا كت  حاتت العاتي،  ن  والبيئ ، 

اسس ا  بتطبياق  ، ةاتلتزام ا1هألخ ا   ة ل  هت التزامت  متعا ةة اجتاتخ ا  ا اف ذا  ااصالح  لقا  جتباآ سالتكت م ائت 
م  أجل حتليق ا ست ام  ةيهات اات  عليهات ا نتباتخ للم ةوة ا  ا قتصاتة      أنظم  اإلةارة ااف جم  كم  ل لاةا  ال تمل

، و ات  هاألا  ااصالح أل يف ا عتباتر مصات  ا  ا اف ذا   لف ت هت، وحمتول  التلليال ما  ا  ر ال البي  علاى البيئا  وا  ا
تمل ومسشاا اجه علااى ماا   م احاال أنظماا  اإلةارة ااف جماا ، وهااألا ماات ساايت  التطاا ق إليااه يف هااألا  ف اا  مبااتةئ ا ةا  ال ااب

 ااطلع.
 

 
1 - Wayne Norman and Chris MacDonald, GETTING TO THE BOTTOM OF "TRIPLE BOTTOM LINE", 

Business Ethics Quarterly, Vol 14, N 2. ISSN 1052-150X, 2004, P 245. 
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 الفرع ال:ل: مبادئ أنظمة اإلدارة المندمجة لتحقيق لداء ال امل

ماا  ااهااا  أن جااا رم ااسس ااا  ااباااتةئ ا ستساااي  الاا  جياااع أن جعتمااا  عليهااات لتحلياااق ا ةا  ال اااتمل يف سااايتق  
تلااتم اإلةارة ااف جماا  علااى مفظااتر   لتحليااق ا ةا  ال ااتمل، مفظااتر علااى اا ااتت  اجلزهاا   ة  ،الااألي جف ااا ةيااه  ا عمااتت

للمسس ا  وللفظاتم كلاه كتحا ة    اإلساتاجياي الفظا ة    لاىة يف ااسس   ومفظتر كلا   لاتم ع عتم  على إةارة عفتص  حم ة
 ه.هألا مت سيت  التط ق إليواح ة وج ابطتجه م  ابق  االتمت  ا     يف ااسس  ، و 

إن كال عفصا  ما  عفتصا  أنظما  اإلةارة ااف جما   لاتم علاى ا  ا  وهاألا  : األداء الشامل علي امل توة اجلزئي :1-1
وةلاات للمبااا أ الفظااتم  للمسس ااات ، إذ أن كاال عفصااا  لااه أ يتاااه البتلرياا  يف بفااات خ، ةاا ذا أراة  ااسس ااا  أن حتلاااق ا ةا   

اف جما  ةعليهات أن هتات  وجا  ل هاألا اايهاتم يف كال عفصا  ما  عفتصا هت، بصاي  عتما  االتمات   ال تمل أبنظم  اإلةارة ا
  :1ال  جيع أن هتت  هبت أنظم  اإلةارة ااف جم  لتحليق ا ةا  ال تمل ه 

  حت  ااا    إن مااا  ا سااابت  ال هي ااا  لااا مج ا نظمااا  اإلةار ااا  يف نظاااتم اإلةارة ااف جمااا  هااات  :األ قققراأب ذات املصقققلحة  -
  .هوض   طتا  رمسي  لبفت  عهقت  معو   حتيتجت  مجي  أو معظ  ا   اف ذا  ااصلح ا
إن التج  إ  إةمتمل ا نظم  اإلةار   جعتة إ  ال غب  يف ا ستعمتت اليعاتت للماتارة، ةها  كمات ذكا   ساتبلت   املوارد: -

حتيااااز ااسس اااا  علااااى اعتبااااتر اابااااتةئ    ذتصاااا  ااااااتت والتقاااا  والعمااااتت، ماااا  جتنااااع ر اااا  ةاااا ن أنظماااا  اإلةارة ااف جماااا 
مفتااات    حتتااتمل إ  القثاا     وإنتااتملا جتمتعياا  والبيئياا  يف اسااتريهت ااااتارة ك عااتةة التاا و   وا قتصااتة يف الطتقاا  واااات   
 . متة أو    لمتارة ستا  كتن  ب    م  ااتارة وهألا م  اابتةئ ال    عت إليهت ا ةا  ال تمل يف ا ستعمتت ا مثل ل

: إن إةماااتمل مباااتةئ ا ةا  ال اااتمل يف سيتسااا  وإساااتاجتي  ااسس ااا   قاااتن يف  ااا  اإلةارة العليااات، ةااا ذا أةركااا   القيقققادة  -
اإلةارة العليت هألخ اابتةئ ووجه  مجي   تقتهتات جتهات ةت اتحق الفااتح يف مجيا  امثات   الا  جف ا هت اإلةارة ااف جما   

 م  جتةة وبيئ  وصح  وسهم  مهفي .
: هاا  أسااتإ  لااق الليماا  يف ااسس اا  وم كااز التح ااا يف ا ةا  اجلزهاا  لقاال مفهاات، ةهاا  املياا  الاا   باا أ  العمليققات  -

 هبت ا ةا  وقتع ة للتح ا اجلزه  اا تم .
إن ا ةا  ال ااتمل للمسس اا   ياا ض عليهاات اعتمااتة جممتعاا  ماا  اللااي  الاا  جيااع أن جتحلااى هباات جتااتخ ا  اا اف    القققيم:  -

ح  م  م تواة، ةعا  لللإاتاي ا جتمتعيا  والبيئا  واحاتام لللاتانا التفظيميا  وال ايتةي  جتتههات....ات، والا   ذا  ااصل
أن جقااتن جااز ا ماا  ثلتةتهاات وهفاات جااتة  أنظماا  اإلةارة ااف جماا  مفهاياا  واضااح  يف كييياا  ج ساايخ هااألخ اللااي  ماا      فبرياا 

  هت ال يتست  والربامج لقل نظتم ق   قتهنت.

 
1 - Miguel Rocha et al, Integrating Sustainable Development into Existing Management Systems, Total Quality 

Management & Business Excellence, Vol 18, Issue 1-2: Quality into the 21st Century, 2007, P 89.   

https://www.tandfonline.com/toc/ctqm20/18/1-2
https://www.tandfonline.com/toc/ctqm20/18/1-2
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: إن حت  اااا  ا هاااا اف ابلف ااااب  لاااااةا  ال ااااتمل   ذتلاااا  عاااا  جلاااا  ااتضااااتع  ابلف ااااب   نظماااا  اإلةارة  داأباألهقققق   -
ااف جماا ، باال هاا  ج ااتع  يف كييياا  صاايتغ  وحتليااق ا ةا  ال ااتمل، غاا  أنااه جيااع ا  ااأل بعااا ا عتبااتر التعترضاات  الاا   

 هت صيتغتهت وجفييألهت م  أجل حتليق التتازن بيفهت.ميق  أن جف ا با ا ه اف ا قتصتة  ، ا جتمتعي  والبيئي   
:  ي ض ا ةا  ال اتمل جباين مياتهي  واساع  عا  كيييا  قياتإ ا ةا  للمسس ا  ونتتهاهات وجا ع  أنظما  اإلةارة  النتائج -

إ   ااف جماا  هااألا اايهااتم ماا   ااهت  اا ح ملاات يو ةقيلاا  وشااتمل  لاااةا ا  ااختلياا  علااى اااا   الطت اال، باال و تعاا اهت  
 قيتإ التابا ااتجتة با ا نظم  ومسش اهتت.

إن بفااات  ا ةا  ال اااتمل علاااى كااال عفصااا  مااا  عفتصااا  اإلةارة ااف جمااا   :  األداء الشقققامل علقققي امل قققتوة الكلقققي  :1-2
ااااألكترة يف ا علااى وحاا خ    قياا  لتحليلااه باال جيااع أن جقااتن هفااتم نظاا ة شااتمل  حااألخ العفتصاا  وكييياا  التيتعاال ةيماات  

وجتجيههت جات ا ها اف الا  جإاعهت ااسس ا . إن هاألخ العفتصا  جياع أن جقاتن ةاعما  لبعإاهت الابع ، ةاتلتكيز  بيفهت 
علااى عفصاا  وعاا م ا هتمااتم اب  اا  قاا   ااسث  علااى هااألا ا  اا  ساالبت وابلتااتي   ميقاا  ا سااتيتةة ماا  ماازاايخ ماات ا اا   

ولتحليق ا ةا  ال تمل جياع ن ا  أنظما   أ إت  قل   م  جتنع ر   م  اا تت  الو  .1جز ا ةلا م  ا ةا  ةون غ خ
اإلةارة ااف جمااا  أةليااات وعماااتةاي علاااى م اااتت  ااسس ااا ، ةف ااا  الفظاااتم اإلةاري اافااا مج أةليااات  عاااين جطبيلاااه علاااى طتلااا   
مصااات  وإةارا  ااسس ااا  أمااات عماااتةاي ةيعاااين جطبيلاااه مااا  اإلةارة العليااات إ  أسااايل احااا م الاااتظيي ، لاااألل  جطبياااق أنظمااا   
اإلةارة ااف جم   قتن على اا تت  العمتةي وا ةل  يف نيو التق  و عين أ إات ن ا  أها اف ومباتةئ ا ةا  ال اتمل  

 على ااسس   كلهت.
 الفرع الثاني: مراحل دمج الداء ال امل في أنظمة اإلدارة المندمجة  

م  مهفياا و وكااألا ا  اا اف   لااتم هااألا ااباا أ علااى جطاات   مسشاا ا   تصاا  بقاال نظااتم ،جااتةة، بيئاا ، صااح  وسااه
ذا  ااصاالح  ااتعللاا  هباات وهااألا ماا   ااهت جعاا  ل احيقلاا  الهزماا  علااى مجياا  اا ااتتاي  التفظيمياا  وحت  اا  اا ااسوليت   

كااألل    اام  هااألا ااباا أ إبعطاات  ماا  ل ماا     ،وجعاال سيتساا  ا جصااتت وجاا ةق ااعلتماات  مهيقلاا  ماا  التفظااي  ااتجااتة
 ن م احاال ةمااج  ةاا  ي  وةمااج متطلباات  ا  اا اف ذا  ااصاالح  يف عملياات  ااسس اا .أجاال ج مجاا  ا هاا اف اإلسااتاجيا

نظتم اإلةارة ااف جم  م  ميتهي  ا ةا  ال تمل  قتن وةق ططا ةمييفج ، طا، نيأل، اةحع، اعملو وهاألا ما  أجال  
 :2التح ا ال اه  حألا ا ةا 

 
1 - Miguel Rocha et al, Integrating Sustainable Development into Existing Management Systems, Op.cit, P 90. 
2 - Muhammad Asif et al, An integrated management systems approach to corporate social responsibility, 

Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences, University of Twente Research Information data 

protection policy, Journal of Cleaner Production, No56, 2013, P 13. 

https://www.utwente.nl/en/about-our-website/
https://www.utwente.nl/en/about-our-website/
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ت  اإلساااتاجياي  للمسس ااا  عااات ةيهااات حتليااال البيئااا   الفلطااا  ا و  هااا  عمليااا  التخطااايا مااا  م اعاااتة التتجهاااالتخطقققي :  
امترجياا  وال ا لياا  حاات، ث بعاا  ذلاا  حمتولاا  حت  اا  ا  اا اف ذا  ااصاالح  ااتجااتة   واحملتملااا وكااألا احتيتجااتهت ، إذ  

   ذا  ا  ااا افجتمثااال  ، و اإل اااتر كلاااتة ووزن ا  ااا اف، ا ولت ااا  وا حليااا ، ا ساااتعاتت .....ات  اجس اااأل معااات   يف هاااأل 
تليااي  احتيتجاات  ا  اا اف ذا  ااصاالح  ماا   ااهت نلطتااا ا و  متعللاا   ة  ،اا اقباا  للمسس اا   ا  اا افااصاالح  يف  

بتطاات   مسشاا ا  لليااتإ ا ةا  ةيماات سااع امثاات   ذا  ا  ياا  كاااز  ماا  عملياا  حتلياال بيئاا  ااسس اا ، سااتا  كتناا   
الفلطاا  الثتنياا  جتمثاال يف جفييااأل الفظااتم  و   ،قاال وجفظااي  ااسس اا ا  اا اف ذا  ااصاالح  أو امثاات   ا  اا   ااتعللاا  هبي

إمتن أن طتل  متطلبات  ا  ا اف  تص  بقل   ف م  ا  ترف ذا  ااصلح  وهألا بام اإلةاري وةق ا حتيتجت 
جطااات   جممتعااا  مااا  ااسشااا ا  ال ا ليااا   و   ذا  ااصااالح    جتجاااه عمليااات  ااسس ااا  إ  م اااترا  طتليااا  أو متعترضااا 

جطاااات   هيقاااال جفظيماااا  ااااا ة اا ااااسوليت   ، ابإلضااااتة  أ إاااات إ   ترجياااا  الاااا  جعطاااا  جليااااي  شااااتمل للفظااااتم اإلةاريوام
 والتظته .
جباا أ م حلاا  التفييااأل ،جفييااأل إةمااتمل مبااتةئ حتليااق ا ةا  ال ااتمل يف أنظماا  اإلةارة ااف جماا و ماا   ااهت الاا ليل    التنفيققذ:

اري وكيييا  جفيياأل ا ها اف ،أها اف ا ةا و، بعا  ذلا  ن اتفبا اإلجا ا ا   اا مج، وهت التثيل  ال  جتجاه الفظاتم اإلة
ماا  الاا ليل اااا مج، وهاا  الاا  جبااا كييياا  جفييااأل عملياات  ااسس اا  بط  لاا  م جماا ، ث سيت التعليماات  امتصاا  ابلفظااتم  

 الت رييل  ال  ج  ح ب ق  كييي  التفييأل بط  ل  حم ةة جتتاةق م  أه اف ااسس  .
عترب الليتإ والتليي  أستإ م حل  اليحع يف عملي  التح ا اا تم ، هاألخ اا حلا  ها  الا  ج ام  عع ةا     :الفحص

الترياا ا  الاا  جطاا أ علااى متطلباات  ا  اا اف ذا  ااصاالح  وعلااى الترياا ا  الاا  جطاا أ يف ساا  الفظااتم اإلةاري، عااتةة ماات  
و  ميقاا  اسااتعمتت هااألخ الطاا ق جمتمعاا  يف نيااو التقاا   كماات، قااتن الليااتإ والتليااي  يف ااسس اات  بااثهه  اا ق طتلياا   

 :1ه و 
 .اعتمتة وستهل قيتإ  تص  اباسس   على ح ع  بيعتهت وحتجتهتت  -أ

اا اجعاا  اا جماا : جلاا م اا اجعاا  أةوا  مهماا  لتليااي  ا ةا  ال ااتمل، ةهاا  حتاا ة جماات   عاا م التطااتبق الاا  ميقاا     - 
 هف اا اجعا  ااعتاتةة الا  حتاتوت التكياز علاى كال عفصا  ما  متطلبات   ع م مهحظتهت م    ف قته  العملي  ةعلى  

ا  ااا اف ذا  ااصااالح ، ةتا اجعااا  اا جمااا  جلاااي  عمليااات  ااسس ااا  كلهااات يف نياااو التقااا  مااا  مجيااا  أبعاااتة ومتطلبااات   
 ا   اف ذا  ااصلح .

 .وعمليتهتت أبةإل التطبيلت  ااتجتةةاالترن  اا جعي : جل م االترن  اا جعي  ة ص  ملترن  أةا  ااسس      -مل

 
1 - Muhammad Asif et al, An integrated management systems approach to corporate social responsibility, 
Op.cit, P 13. 
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هاااألخ الطااا ق وااسشااا ا  هااا  الااا  ج اااتع  علاااى مع ةااا  إ  مااا   جفيياااأل طططااات  ااسس ااا  اإلساااتاجياي  بتاساااط  نظاااتم  
 اإلةاري، ومت ه  التع  ه  ال  جيع أن جقتن على الفظتم لتحليق هألخ ا ه اف.

 اا اف ذا  ااصاالح  كتلتلااتر   ال اافت  ، ال سااتهل،......ات،  : إن نتااتهج ا ةا  ال ااتمل جيااع أن جف اا  علااى ا العمققل
  وااعلتمااات  ال اااتبل  ونتاااتهج ا ةا   وهااا  نتاااتهج ذإااا  للتح اااا اا اااتم ، هاااألا التح اااا  عتمااا  علاااى مع ةااا  اماااربا

  ، إعاتةة احف سا  ،كات زن   ،وربطهت بقل عملي  يف ااسس  ، ث بع  ذل  اعتمتة  ا ق ووساتهل للتح اا ،هتشاا كاتن ي
 و.اتالتليي  الألايت...... ،اجلتةة ال تمل 

والصاح  وال اهم     البيئا ،  اجلاتةة  إلةارةل ،ااف مجو  ااتقتم  للفظتم الفتج  التطبيق  ن كخهص  حألا ااطلع ةو 
علاى حتلياق ا سات ام     قا رهتت  ث   وما ال اتمل    أةاههات  وحت اا  جطات    إ    اسةي  أن   ميقا ا قتصاتة      ااسس ا   يف ااهفي 

 :أ هت  جمت    ع ة يف
 :1 هت م  وذل :  البيصي األداء حت نأوت: 

 .الرباري وحس اا قتن  البيئت  وكألل  الطبيعي  البيئي  ا نظم   ت     و التتةيق مت با ن تا ااسس -
 .توغ ه  ....والطتق  واايتخ كت راض  الطبيعي  للمتارة أكيا استخ ام -
 .ااتاة استخ ام تةةوإع الفيتاي  كمي  جلليل -
  اهت ما   اللتةما  ا جياتت م اتلبل هتا ة أصابح  الا  ا وزون   بلا  وثلاع الا اري ا حتباتإ م اقل  معتجلا   -

 .اجلهتة لتل  ال اعم  ا سو جتة 
 :2 هت م   تإ  والألي:  البشر و  اتجتماعي األداء حت ناثنيا: 

 .الصفتعي  واإلص ارا  ا نبعت   ع  الفتجت و  اإلن تن  وأم  صح  على ااسث ة ااخت   جلليل -
 .وامثتم   العمل يف اإلن تن  صح  حت ا -
 ااسس ات   و قاا والبيئا  اا اتهل   ت ا  جماتت يف اليتعلا  وقاتاخ جمتمعهات أماتم للمسس ا  العتما  الصاترة حت اا  -

 .وةعمه  وةه  ك ع م  ابلتتي
 .ا ة اة  وم سوليت مهتم وضتحو   اليعتل  الليتةة وجتة -
 .وإنتتجيته  كيت اهت   لتطت   مهه  عمل حميا جتة  م   لاة اة اا تم  التقت   -
 .اإلب اعي  مهتراهت  واستخ ام اا تكل وحل الل ارا  اذتذ يف ا ة اة م ترك  -
 .وامترج  ال ا ل  بفتعيه ابلزبتن  ا هتمتم -

 
1 - J. Ernult et A. Ashta, Développement durable, responsabilité sociétale de l'entreprise, théorie desparties 

prenantes: Évolution et perspectives, Op.cit, www.escdijon.com, le: 18/10/2017. 
2- Ibid., www.escdijon.com, le: 18/10/2017. 

http://www.escdijon.com/
http://www.escdijon.com/
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 .ونظتم عمليت  شقل يف ا ة اة وظيي  ةراس  -
 .للمعلتمت  أةإل س اين   هت م  ال ا ل  ا جصتت  احت -
 .اباسس   ا ة اة ثلتة  جطت   إ   سةي الألي اا تم  التح ا -

 :1 هت م   ت  الألي :اتقتصاد  األداء حت ناثلثا: 
 مثل ااتو   التقتلي  هألخ عفتص  وحتليل ح ت  كييي  ةراس   هت م  وذل  اباسس   الهجتةة جقتلي  ذيي  -
 و.ا  ته  ( ع ااعي جقتلي و و التلتمي (ر  وا  تبت الق   جقتلي  ،التقت   جقتلي  يف
  الفتجتا  التةاترا ؛  ا  ا   واااتارة الطتقا  اساتههم ذياي  عا  الفتجتا  التةاترا   :مفهات البيئيا  التقاتلي  يف وةاترا   -
  التةاترا ؛  الفياتاي  ما  الاتخلع  جقاتلي  يف خياي والت وااخليات ، الع ض  اإلنتتمل وبي   اافتات  ةوران  إعتةة ع 

  عا  ااسس ا  جتقبا هت الا  اجلازا ا  يف والتخياي  البيئا ، اختليات  جيا ض الا  الري امات  ما  التخياي عا    الفتجتا 
 .البيئي  ا ض ار نظ  اللتنتني  التعت إت  ذيي  ع  ةإه للتلته، م بب  أن ط 

 حصا  زايةة؛  ساتاهت ما  أعلاى ب اع  جباتا  هنات امإا ا  للمفتاات  ال  ا  ت  اا ا زايةة  ل:مثا اإل ا اةا  زايةة  -
 ج اته  الا  التللي  ا  اافتاات   لاع علاى الازايةة؛  اافتتجات  حاألخ ج   ة أستاق ةت  إ  ج   ة افتات  ااسس  

 .التلته ح ة ذيي  يف
 ما  اإلنتتجيا  العمليات  كيات ة رةا  و   لعتايا ا للمتاصايت  مطتبلا  مفتات  صف     هت م  اإلنتتج  ا ةا  حت ا  -

 أها اةهت بلات   اهت ما  اإلنتتجيا  العمليات  ةعتليا  زايةة، ابإلضاتة  إ   اإلنتتجيا  للماتارة ا مثال ا ساتخ ام  اهت
 .التفتة ي  مقتنتهت جعز ز وابلتتي ال تقي  حصتهت ل ة   الزابه  رغبت  جلبي و  اإلنتتجي 

أنظما   نتياا  لتباين    ما  أجال حتلياق اسات امتهت  ا قتصاتة    بعاتة ةا ال ااسس ا ا هاألخ وال قل ااتاي  تضا  
 : جم فاإلةارة اا

 
 
 
 
 
 

 
 

1- J. Ernult et A. Ashta, Développement durable, Op.cit, www.escdijon.com, le: 18/10/2017. 

http://www.escdijon.com/
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اتقتصادية دجمة ؤ الرفع من م توة األداء الشامل للم د ة  ن : دور أنظمة اإلدارة امل(17-3)شكل رقم  
 تحقيا ادتدامتهال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 ة على:م  إع اة البتح  اب عتمت املصدر:
Jean-Supize, le management de la performance durable, édition d’organisation, France, 2007, 

P 74. 

المطن  الرابع: أنظمة اإلدارة المندمجــة كــأداة لنتحســين المســتمر مــن أ ــل تحقيــق متطنبــاا 

   االقتصادية االستدامة في المؤسسة

  ذتاتر أن  ا  ا ة هاألخ علاى ةياع ،ا قتصتة    ااسس   يف ست ام ا  إلةمتمل ااتتح  ا ستليع كتن  مهمت
  علاى ا سات ام  سيتسا  جطبياق  ن   ،للتطات  وقتبال للاماتة و يتلا   ابل  فتميقيا   ت ا  الاألي اافتساع ا سالت  ذل 

   البيئيا للفاتاح  اا اتم  للتح اا  هحات ما  ج اعى عمليا  كال يف تمطبلا  قاتن  أن  جياع ااسس ات هاألخ   م اتت 
  اا اتم  التح اا ةمبا أ وابلتتي،  وذل  م   هت جطبيق أنظم  اإلةارة ااف جم   حت ا قتصتة   ع  عهوة وا جتمتعي 

  ااتتاصااال  والتح اااا  لاةإااال  لترييااا اب  للمسس ااا   ج ااام   وسااايل   أةإااال  هاااتمااا   اااهت جطبياااق أنظمااا  اإلةارة ااف جمااا   
  كتةا   علاى التقاتف وحمتولا  حم افت، العمليات   مظته  م   مظه كل جعل يف عمله  فصع حي  ،1ا ست ام  لتحليق

 
م جاا     ،اجلزائققر ؤ الققراهن للوضققع اإلشققارة  مققع اتقتصققادية امل د ققات أمققاا املطروحققة اجلديققدة والتحققد:ت امل ققتدامة التنميققة العت ااع، ال  ااتن عباا  بلاا ، ال اا     -1

 .163، صستبق

 ا ةا  ا قتصتةي 

 اليعتلي  ا جتمتعي   احتام البيئ  

 امل انون

 الز ئن  امل تعملون

 العمال 

 اجلماعات 
 الشر:اء

 امل د ة 

 املنفعة العامة 

 نظتم اإلةارة البيئي  
ISO 14001 

SME 

 نظتم إةارة اجلتةة 
ISO 9001 

SMQ 

 نظتم إةارة الصح  وال هم  ااهفي  
OHSAS 18001 

ISO 45001 

SMS 

  امل د ة ادتدامة حتقيا  
 SMIمن ةال 
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  إ     اعى  لاألل  ،والتطات    التح اا  إ   حتتاتمل  الا   اا اتر     أو  العمليات   ها  ومات العمال، أثفات  حت ه ال  التريي ا 
  عمليا  ةهات ،1متتاصال أساتإ علاى ط جات   إ  ااا  ه   حتاتت ال  وا ن ط  ابلعمليت   ااتعلل   العتامل  كل  حت ا
  إ   ااخ جات  انتلاتت وحاس ااخ جات   أو التحت ال عمليات   أو  ااا  ه  ساتا  ااسس ا  أن اط  كتة  جتإم  شتمل 
  يف  زايةة أو ااا  ه  يف ذياي   اا اتم   التح اا عمليا  عا   فاتج قا   حي  ،وكتة  ا   اف ذا  ااصلح   العميل

  احا ف ةا ن  ذلا  إ  ابإلضاتة ،  العماه   رضات أو لعاتملاا رضات م اتت  يف ارجياتا أو تهتاجتة  حت اا  أو  ااخ جات 
 .2امترجيا أو ال ا ليا ستا  اباسس   العهق   ذا  ا   اف رضت م تت  زايةة هت اا تم  التح ا م  ال هي  

  جلات  ةما   التطات   متاصل  علىأ إت   اا تم  التح اجطبيق أنظم  اإلةارة ااف جم  م   هت عملي     ةل ي  جلتم كمت
  العمال يف الب ايط  ا ةقاتر ما  ةاتلقث  الابع ، بعإاهت ما   متابطا   حللات   ذا  سل ال  شقل  أل س  ةه ا    ،

 لتعمل  بيفهت  ةيمت جتيتعل  ع   ة عفتص   وهفتم ،ا قتصتة   للمسس   كب ة  مقتسع  جطت   إ   ااطتف  ت  هن يف جسةي
  التازام  الي  اق، وعمال التعاتون  وروح العماه اجلاتةة و   علاى كيازالت  أ هات ااسس ا ،  يف اا اتم  التح اا    لا  ضام 
،  التقفتلتجيات  واساتخ ام  العاتملا  ما    اإلةارة  عهقات الصح  وال هم  ااهفيا  للعاتملا،   ،ابحتام ال سون البيئي  اإلةارة

  للااا ح  اساااتعمتت  ىعلااامااا   اااهت جطبياااق أنظمااا  اإلةارة ااف جمااا     اا اااتم   التح اااا  أسااالت    عتمااا  ابإلضاااتة  إ  ذلااا   
  :3التتلي  اا احل وةق  عملو و Action، التفييأل  Check، التحليل واليحع  Doجطت    ، Plan، طا  PDCA ةميفغ 
 تطت  ؛الو  تح اال إ  حتتتمل ال  ت  مثا لتح     التلي  التضعي  وجليي  حتليل -
 ا ه اف؛ هألخ لتحليق اامقف  اللتت ع  والبح  ابلتح ا، امتص  ا ه اف وض   -
 عليه؛ ا جيتق مت  الألي ا ةإل الل جطبيق ث  ا ن ع وا تيتر االتح  والب اهل اللتت جليي  -
 ااخطط ؛ ا ه اف حتليق م  التاك    فهب ااختتر الل جطبيق ع  الفتمج  الفتتهج وجليي  حتليل قيتإ، -
 .اامقف  والتريي ا  التح يفت  وض   -

 :(PDCA) ةميفغ  حلل  لتقتمل ا نظم  اإلةار   وةق  اا تم  التح ا أسلت   وال قل ااتاي  تض
 
 
 

 
 .233ص ،20 02اإلسقف ر  ، اجلتمعي ، ال ار ،ةالكلي اجلودة إدارة البق ي، حمم  ستنيت  -1
 .   182، ص2006  ا رةن، عمتن، للف  ، واهل ةار ،3ا وجطبيلت ، ميتهي  :الشاملة اجلودة إدارة أ  ، حميت  جتةة  -2

3- Jaques Segot et Christophe Gasquet, Assurer le passage à la norme ISO 9001, version 2000, édition AFNOR, 

Paris, 2003, P 29. 
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 : تط  دمينغ لتح ن العمليات لنظاا اإلدارة املندمج )املتكامل( من أجل حتقيا اتدتدامة (18-3)  شكل رقم 
 ؤ امل د ة اتقتصادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Suzanne Stroh, Will Artley, The Performance-Based Management Handbook, This 

document was produced under a contract between the U.S. Department of Energy and Oak Ridge 

Associated Universities, Vol 2, Establishing an Integrated Performance Measurement System, 

Laboratory Administration Office, University of California, USA, 2001, P 36. 

وهاألا  ا قتصاتة    يف ااسس ا     التقتمل باا ا ن اط  اإلةار ا  ما  أجال حتلياق ا سات ام    تض  ااخطا أعهخ
التخطاايا لان ااط   تاااه جاات ا رجبااتا ابا ااتتاي  التظييياا  ،جااتةة اافااتج، التقلياا ، الصااح  وال ااهم   ماا   ااهت أن  

اإلةارة البيئياا و، وأن امطااا جتحلااق عفاا  ةحااع جتةهتاات وةلات ا ااتتاي  ا ن ااط ، الاا  جاا جبا بعماال العملياات      ،ااهفيا
 .حب  ذاهتت

  عمااال   سااالت   أستساااي   ورليااا   قتعااا ة  هااات  اا اااتم   التح اااا  مااافهج  ن ومااا   اااهت مااات سااابق ميقففااات اللاااتت أب
  أنظما  متاصايت   ن  ذلا  ا قتصاتة  ، ااسس ا  يف  سات اما  ااعفيا  بتحلياق ا  ازو اتاصايت  ااتقتمال ا ساتخ ام

  للمتاصاي  التتجيهيا  اباباتةئ اا عما   (ISO  45001أو  OHSAS 18001و  ISO،14001  ISO  9001)ا  ازو  
(26000 ISO)ةفظاااتم  .1التح اااا اا ااااتم   أجاااال  مااا   ، ج اااعى  (9001 ISO)  اا ااااتم   التح اااا  أجاااال  مااا    عماااال  

  أمات رضاته ، حتلياق ث  وما  الازابه  وجطلعات  جلا  متطلبات   ال  ااطلتب  اجلتةة ليقحتو  اليتق   وجلليل ااتارة  ستريهت
  مااا   البيئاا  ابلتللياال  حبمت اا   ااتعللاا   اا اااتم  للفااتاح   التح ااا  إ   متطلبتجااه   ااهت  ماا     ااعى  (ISO 14001)نظااتم  

 
، م جاا  سااتبق،  اجلزائققر لوضققع مققع اإلشققارة اتقتصققادية امل د ققات أمققاا املطروحققة اجلديققدة والتحققد:ت امل ققتدامة التنميققة العت ااع، ال  ااتن عباا  لاا ،ب ال اا     -1

 .163ص

جصمي   
 العملي  

جصمي    التطت    العمليت  
 اافتج

 اافتج  جتةة

 اعمل 

 اإلةارة البيئي  

الصح  وال هم   
 ااهفي  

 القلي  

 الوظيفة 

 العملية 

افعل: ان  اما مع  
 األنشطة 

افحص:  
ان  اما  
مع  
 العملية 

:  ةط 
  ان  اما 
  مع

 الوظائ  
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  لتحلياااااق  ن  عماااااه  تماااااهة  (ISO  45001أو  OHSAS 18001)  لفظاااااتم  ابلف اااااب   أمااااات  البيئااااا ،  ا ةا   وحت اااااا  التلاااااته
  الا  ا ة اة على صح  واحملتةظ  التاةه جلليل  هت م  للعتملا  ااهفي   وال هم  الصح  إةارة يف اا تم  التح ا

  ثاهه جيتعال جتطلاع أ إات  اا اتم  التح اا عمليا  أن  كمات،1ااسس ا   يف  ا جتمتعيا  اجلتاناع ما   مها  جاز   ها 
ااتاصايت     أنظما  متطلبات   حتتت اه مات وهاألا وأعماتت التصاحي ، التا قيق ظاتمون اإلةارة م اجعا  ها و  رهي ا   عمليات 

،ISO 9001  ،ISO 14001  وOHSAS 18001  وISO 45001  ،أن  أجال  ما  جفاع إ  تجعمال جفباوال   و  
  م جقاااازا    باااا ز  اا ااااتم     والتطاااات    التح ااااا  علااااى   عماااالا قتصااااتة      ااسس اااا   يف  نظااااتم متقتماااال   جمتمعاااا  ج ااااقل

أنظمااا  اإلةارة ااف جمااا  كااااةاة    ةل اااي  لااا  ميقففااات اقاااتاح مناااتذمل  تضااا     وةيمااات  .يف حتليلهااات    اااته   ث   مااا و   ،ا سااات ام 
 م   هت ال قل ااتاي:وذل   ا قتصتة     للتح ا اا تم  م  أجل حتليق متطلبت  ا ست ام  يف ااسس  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
1- Pascal Robert, Mathieu Weil, LES FONDEMENTS DE LA QUALITE, Séminaire International, Qualité en 

Recherche et en Enseignement Supérieur, IAV Hassan II – Rabat, Maroc 31 mai et 1er juin 2007, P 20. 
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ح ن امل تمر من أجل حتقيا متطلبات اتدتدامة ؤ لت: أنظمة اإلدارة املندجمة :أداة ل(19-3)  شكل رقم 
 اتقتصادية امل د ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م  إع اة البتح .  املصدر: 
 

 اتدتدامة 
 ة اتقتصادي

 

     اتدتدامة            
 ة اتجتماعي 

 

  اتدتدامة     
 امل د ية   
 

 
 ة البيصي اتدتدامة
 

ISO 9001 

 التح ا اا تم  
SMQ                                    

OHSAS 18001/ 

ISO 45001 

   التح ا اا تم        
SMS 

 
                 

            

 

           SMI 
 
 

ISO 14001 

 التح ا اا تم  
SME 

2 

3 

1 

 
 
 
 
 

نظاا إدارة 
 امل د ة 

 إدرتاجتية
وديادة  
 امل د ة 

  التح ن امل تمر
(PDCA) 

 

 ( P) التخطيا

حليل الت ( D) فييأل والتطت  الت 
 واليحع 

(C) 

 ( A) العمل

 ر معه . تاجلبي  متطلبت  ا   اف ذا  ااصلح  وال -
 التحق  يف ااخت   القلي  ،ا قتصتة  ، البيئي  وا جتمتعي و.  -
 للمسس  .    ال ة  م  م تت  ا ةا  ال تمل -
 جطبيق أنظم  اإلةارة ااف جم  كاةاة للتح ا اا تم .  -

 ي مح بقق:

 يف ااسس   ا قتصتة     اتدتدامةجتحلق م جقزا  

 ا قتصتة  .  ا عتبترا  :1
 عتبترا  ا جتمتعي . ا  :2
 ا عتبترا  البيئي .  :3

SMI:   أنظم  اإلةارة ااف جم . 
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 :الثالث خالصة الفصل

وهااات  وساااتهل إةماااتمل ميهاااتم ا سااات ام  يف ااسس ااا  ا قتصاااتة    أحااا   إ     اليصااال  هاااألا   اااهت  مااا   التطااا ق  مت 
الفظمي  أو وظيي  أنظم  اإلةارة ااف جم ، وال  جلتة ما   اهت م اسوت وجممتعا  ما  ااسشا ا  ولتحات  اللياتةة   ب االتر 

ماا  أجاال رؤ اا  ااسس اا  وجتجيههاات جاات حتليااق ال كااتهز الثهثاا  لهساات ام  ااسس ااي  ،ا ساات ام  ا قتصااتة  ، ا ساات ام   
إ  ع م وجاتة    لا  أو مبا أ متحا  جيما  ا نظما  بصاي  معيفا ، بال    إتأ كمت جط قفت  ا جتمتعي  وا ست ام  البيئي و.  

ذإاا  مثمتعاا  ماا  ااعاات   والعتاماال ااتعللاا  عتهياا  ا نظماا  ااتجااتةة،  بيعاا  ن ااتا ااسس اا ، ورغبتهاات يف ةرجاا  ومنااا  
  ،لتحلياق اسات امتهت    تةيف ااسس ا  ا قتصاةعتليا  جطبياق هاألخ ا نظما   اإلةمتمل الألي ج   خ، ابإلضتة  أ إات إ  ما    

 لااتم علااى جممتعاا  ماا  اا ااترا  وهاا :  والااألي  م ااتر أنظماا  اإلةارة ااف جماا  يف ااسس اا  ا قتصااتة    بعهاا هت  ث جفتولفاات  
م ااتر م ااسولي  اإلةارة لتطبيااق أنظماا  اإلةارة ااف جماا ، م ااتر الااتحق  يف إةارة العملياات  لتطبيااق أنظماا  اإلةارة ااف جماا   

 ط  العمليت  وإعتةة الفظ  ةيهت م  جل مي ملتحات  حاتت بعا  العمليات  لتطبياق أنظما  اإلةارة     م   هت جتسي  
التعااا  ل علاااى اا اجعااا  لتطبياااق    م اااترلتطبياااق أنظمااا  اإلةارة ااف جمااا  و م اااتر م اقبااا  وقياااتإ أةا  العمليااات   ااف جمااا ، ث  

تصااالفت أبن أنظمااا  اإلةارة ااف جمااا  ج اااته  يف حتلياااق  ج  ويف ا  ااا أنظمااا  اإلةارة ااف جمااا  وةاااق مبااا أ التح اااا اا اااتم .  
ا ست ام  للمسس   ا قتصتة   ع     ق: جلبي  متطلبت  ا  ا اف ذا  ااصالح  والاتار معها ، الاتحق  يف ااخات    

ع   ماااتالقليااا  ،ا قتصاااتة  ، البيئيااا  وا جتمتعيااا و، ال ةااا  مااا  م اااتت  ا ةا  ال اااتمل ،ا ةا  ا قتصاااتةي، ا ةا  ا جت
وا ةا  البيئاا و للمسس اا  ا قتصااتة   وجطبيااق أنظماا  اإلةارة ااف جماا  كاااةاة للتح ااا اا ااتم . وهااألخ اااا ا ل هاا  الاا   
سااافلتم ابلتاكااا  مااات إذا كتنااا  ةعاااه مااا  ه لتحلياااق ا سااات ام  يف ااسس ااات  ا قتصاااتة   اجلزاه  ااا  مااا   اااهت جبفيهااات  

 .ل  نظم  اإلةارة ااف جم  يف اجلتنع التطبي
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 تمـــــــــــهيـــد:

  عملاادددثملخالدددمل عمليدددننظر ع   اعددد  عملاعلاددد  ةاادددث  ع ن عرددد  عملا ددد       بعدددن مت  س عرددداعاعب علنظددد  ع   دددا   
ظ ددنة  و   ISO  14001  ظ ددنة عة ع ن ع ئظةظدد   ،ISO 9001   كدد)  ددا ظ ددنة ا ع ن علدد  ن  عملسدداا) نمتظ  دد  عة ع ن عمل ن دد 
  فظ ددددنوعملااددددث ع اددددنبا نعيفرددددانع     عمل رسدددد (    (ISO  45001متو  OHSAS  18001ا ع ن ع صددددا  وع سدددد    عمل  ظدددد   

  عمل رسدددددن    اعزعدددددز  ك دددددن )  عيفردددددانع    ع ا جدددددحت يددددد   اظدددددصل اطددددداأل   عنو     دددددن ا     ،عاعلدددددص ل يصددددد   ع سدددددنبا 
  عددمل ةكدد ن  متظ  دد ع اعا ع يصدد) ع  ددنو ننو  ددن   ددا  دد   أدداب متنددر ع  اددنهب عملاعلادد   ددن،        عملسددانع    عيفقاصددن ع 

   اظدددددص عيفردددددانع     عمل رسددددد ظ  ددددد  عة ع ن عمل ن ددددد  ومت اندددددن ألددددد   ع يصددددد) ع  ن ددددد  بعا دددددحت نعة ع ن عمل ن ددددد ،      
  ع ددي  ع يا ددظن    ددا  ل اأكددن     ددن  راسد    ع ددي  عملظنعظظدد   ع ن عردد       ل  دد    ع  قد   نددن  عيفقاصدن ع   ددا ع  ننظدد  ع   اعدد ،  

ندذع ع يصد)    ع ااب ر ا ة  ا  د    وهلذع    رسنت ن،     حينث   ن  ناظا   أل   وع  ق ف  حب  ن  ) سا   و دددددددددددع ننن
    ر ادددددددطاأل ع اداب  هلدذع.  ةانو   ارانهب  ن جنء   علنظ  ع   ا  أل     أ   ا عمل رسن  عيفقاصدن ع  علزعراعد 

 :ع ان ظ  عملئنن  ا  ع يص) نذع
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجلزائر. يف وواقع تطبيقهادجمة  نلضمان تطبيق أنظمة اإلدارة املاملبحث األول: جهود الدولة املتبعة  
 .لدراسة امليدانيةل نهجياإلطار املاملبحث الثاين: 

  .ة امليدانيةبياانت الدراس وحتليل واألساليب اإلحصائية املستخدمة يف مجع الثالث: األدوات املبحث

 .جهاائاملعاجلة اإلحصائية لبياانت الدراسة امليدانية، اختبار فرضياهتا ونتاملبحث الرابع:  
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ــة المتب ــة المبحــا ال: :  ::اقــع لضــمات تيبيــظ ةنامــة اادارد الم دمجــة جهــود الد:ل

 الجزائر في تيبيقها

  جعد) ت يظدذنن، ومتشدكن  متمندنهب وتعن  عمل ن   نظ    عة ع ن ل  سئ    ننن قظنرظ    عصين  وج   أنة ا  
  بظةد ،  جد  ن،   دا  عمل ن د  متظ  د  عة ع ن متوجدحت خید  فظ دن  كداو  ،هلدن ع ا  ظ د   متو  ع ادنظ و عةطدن   نصدا  ع صدع    دا

   ئدن  ن   اايظدز  اجداعءع  وجد   وكدذع عجملدن  ندذع   عمل رسد  ظشدنهب تد طا قنظ ظظد  ظص ص ف  نك    ظ ، صا  ور   
  علزعردددا  طددد     ع عنملظددد   عنرددد عأل     ع دددن       عكئددد   متجددد)  و دددافعلددد  ندددذع عنردددن     عنوجدددحت،  ندددذ   تئدددي     عمل رسدددن 
  ندذ ، حبظد    ردنء  ئدن ر رة  عمل  ظ   وع س     وع صا   ع ئظة   لل  ن،  عملاعلا  ظ ظ ع ا   وع  ص ص عن وع   ا    أ 

عل دد    ذع ردد ف ظا ددنو    نددذع عملئادد  متنددر  . وهلددعل عظدد   نددذ   أبمهظدد   ع دد أ    اظددص      و ع    ددن   عئدد   عةجدداعءع 
  خمالددمل   وعملا  لدد     عمل رسددن   متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد    كدد ن    ضدد ن  تطئظددص  عملائعدد   ددا طدداف عاك  دد  علزعراعدد   

  و شددن كا ن   و ظدد   نظةدن    دد ن   ددا  عرداين ان  ا   ا ددنف   ونظةدن  ع  صددنع ،  خمددنبا  اظشددنء  عملاعردظر،  ع اد عظ،، ع اشدداععن ،
  عة ع ن  ظ دددر  ، ك دددن رددد اطاأل متعضدددن ا  وعقدددا تطئظدددص  كددد ن (ISO)  متعدددزو   لااظدددظ   ع نو ظددد   كنهلظةددد   أنملظددد         دددن 

 .علزعرا   ن، ع ئظة  وع صا  وع س    عمل  ظ    لج    ن   عمل
 المتب ة لضمات تيبيظ ناام الجودد في الجزائر الد:لة الميلب ال: : جهود

فكل دن كدن  عيفقاصدن     ،عةجاعءع  وعنظ    ل ا ف ظضج عيفقاصن  وظضدج ع اد عظ،  لنو د  ،المل ع ا عظ،خت
 عظ، ت  ددددظر  سدددد و ظن  نددددذ   ل ددددن كنظدددد  قدددد، كبددددحت   رسددددن ع عمل  تطدددد  ع وعت ع  أددددن  وت دددد  ن ددددجن عت ع   ع اطنأددددن

متعضددن  ك ددن عت ع     ،متك ددا ن  ع ع دد)  ددن ع طدد   ألدد  تدد فث لظددزع  متك ددا  ل  اجددن  و نعدد  متكدد   ل سددا ل    رسددن عمل
اذ تسددع  ع ظدد ة ع عنعددن  ددا عمل رسددن  ع كئددثن    ددن    ،وأدد  عمل رسددن  أبمهظدد  و دداو ن تطئظددص ظ ددنة علدد  ن   اظانج ددن

  ،عخلنصد  وع ع   ظد   اطئظدص بشدك) صداظ   اشداع   ئدن ي و يدننظر علد  ن   أ لظنادن ع ا  ظ ظد  وع اشدداظلظ   ،وع صداثن
 ن ظددد  قصدددن  ن ددد  ع اادددنش  عملاتئطددد  بشدددنن ع ا دددنف  وع اكظدددمل  دددا ع اادددثع  ع دددي  دددنث رددد عء ألددد   و  تصددد ظعظ  مت
 لنو د    ندذع عجملدن  تد ت  دا  د   ت د ع ع اد عظ، وعةجداعءع   عحملل  متو ع عنمل ، ف جن   علزعرا أنن ج د    عملسا ى 

 وميكا ت  ظا ن ك ن عل :

  غدداع  لقدد  عملشدداأ، ة  دد ع جدد  ن  عملشدداع علزعرددا  ألدد   عنددار  اجلووودة زجلزائوور:نظووا   القوووانا الداخليووة لتسووي     .1
    د   أ د) ألد  تطئظادحت  دا    عمل اجن   ا رلا و ن ن   ع د) ع د طا وكدا  ندذع عيفنا دنة   شدك)  ئدنمت  ردا  

 .   ظ  عملصن أل ألظ ن   نذع عجملن نذع تطئظان   تينقظن  ع عابظ  وع نو   خمالمل ع  ص ص ع اشاععظ  وع ا  ظ ظ 
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 :1ر ف ظذكا متنر نذ  ع ا عظ، نظحت يف عسع ن ذكانن كل ن ون   وفظ ن عل 
عاتكددز ألدد   ع دد طي ع اددنظ و  لاظنردد  وع ددذ      ددنة، عاعلددص ل  1990ردد    ج علظدد     31عملدد  يف      18-90قددنظ    قددر    -

 دد ن   صددنعقظ  وظزعندد  ظشددنطن  ع اظنردد  لادداص ألدد   ،  تئددي ع   ددنة ع ددنود  ل نددنع :  2وعملا  لدد   عملئددن ي ع عن دد   
ع ا سددظص    ،ألدد     جظددن   دد ن  علدد  ن  اياددظو وعملاعقئدد  ليفأا ددن   ص صددنتطدد عا طدداأل جنعددنن  ل  ،صدداع   ع اظنرددن 

ع ااسد، عملسدا ا    ،عل د    دا خمالدمل   رسدن  ونظةدن  ع ئ ظد  ع اااظد   لجد  ن  تضدنفاعف عملع ظ   ا  د   ب، عنطا 
 .تعزعز يف اكزع  ظشنطن  ع اظنر ومت ثع   لئ ظ  ع اااظ  ع  ط ظ   لاظنر 

شدد ن    وقددن   2004جدد ع     23عملدد  يف    04-04ع اددنظ   عنرنردد   لااظددظ  عملع دد   بددحت نددا ع سددنأ  ندد  ع اددنظ    قددر    -
   اع بعض ع اعنع   وا  ص  ع اعئث ا نفن  متو  ن عصطل  ألظحت بلا  ع انظ   ععن  وعدا ر  دا  د   ع ادنظ    قدر  

 نعدددن عةطدددن     :3حبظددد  ع دددنف ندددذع ع ادددنظ   ا   2016جددد ع     19عمل عفدددص      1437  ضدددن     14 ددد  يف      16-04
ظاددد) ع اك    جظدددن، ع اخيظدددمل  دددا ع ع عردددص ع اا ظددد     ع عدددنة  لااظدددظ  للزعردددا  دددا  ددد    سددد، جددد  ن ع سدددلا وعخلدددن ن ،

 لاجن ن وأنة ع ا ظظز، اشاعك عنطاعف عملع ظ    ع ااظظ  وعنرتعة  ئنمت ع شينفظ ، جت   ع ادنع ) وعيفت وعجظد    متأ دن   
يفردظ ن      ع ااظظ ، عقاصن  عملد ع   و نعد  ع ئظةد ،  اظدص عنندنعف عملشداوأ ،  داو ن عيفرداجنب  ا  عنندنعف عملشداوأ 

 ن  عن ا ع  طي،  نع  عملسا لك،،  نع  عيفقاصن  ع  طي، ع  زعن    عملعدن    ع اجن عد ،  نعد  صدا  عنشدخنص  
 ومت   ر، نظنن عاظ عن  متو صاا ن وعاينظ أل  ع  ئنات ،  نع  ع ئظة  وك) ننف مت ا  ا ع طئظع  ذعان.

عملاعلددص ةجددن   نعدد  عملسددا ل  وق ددا    2009ف ععددا    25  ددددعمل عفددص    3014صدديا    29عملدد  يف      03-09ع اددنظ    قددر    -
كدد)      ردا  ك ةانبدد) متو  دنن وألدد   ع ادو  ددا  د   تطئظددص متنكدنة نددذع ع ادنظ   ألدد  كد) رددلع  متو  ن د   عاو دد 

 .4 ان ) و  مجظا  اعن) أ لظ  ع عاب   را  ك
اظشدنء    عملاضد ا  1989متو  رد      8نددجاع  عمل عفدص    1410نة  حمداة أد  6  يف    عملدو   147-89عملار ة ع ا يظدذ   قدر   -

  ومت ددا عملسددا ل  علزعرددا   عملسددنمه     نعدد  صددا  :5تاجلدد  متنددنعف ن  عملاعكددز علزعراعدد  ملاعقئدد  ع   أظدد  نعلدد  ن(، وع ددي  

 
جن عدد     ،  لدد  ع ا  ظدد  ع ئشدداع ،راءة حتليليووة )قوو   9000اجلودة يف التشريع اجلزائري والنظرايت العلميووة ومعوواي  أيووزو  ن  مت ن حم ن متوعنعا، أئن ن أئن ع عزعز،  با رظ -1

 .  288ص،  2018،  ن    10ع عن     ، خم  ع رتبظ  وع ا  ظ ،2وناع 
، ات عدد   lSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1871671&relatedhttps://site.eastlaws.com/Generaشددئك  قدد عظ، ع شدداأل،    -2

 .05/07/2019عيفط ع:  
جن عدد     لدد  عنكن ميظدد   لن عرددن  عيفجا نأظدد  وعةظسددنظظ ، قسددر ع علدد ة عيفقاصددن ع  وع انظ ظظدد ،،   دور التقييس يف محاية املسووتهليف يف التشووريع اجلزائووري ،  ظدد قل ش ع ط -3

 .179، ص2017، ج ع   18ع عن     لمل،نسظئ  با ب أل  ع ش
   .  2009،  13علاعنن ع امسظ   لج    ع  علزعراع ، ع عن     -4
، ات عدد  عةطدد ع:  reeespaceconsom?id=181http://www.dcwbiskra.dz/fr/index.php/entنعاعدد  ع اجددن ن   يفعدد  بسددكان،  قددا عة كددرتوو مل  عمل  -5

04/07/2019. 
 

https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1871671&related
http://www.dcwbiskra.dz/fr/index.php/entreeespaceconsom?id=181
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  رددددا  ك    و صدددناحت عملن عددد  وعملع  عددد  وع سددد ا ألددد  عندددرتعة ع  صددد ص ع دددي تددد  ر ظ أظددد  ع سدددلا وعخلدددن ن  عمل  ددد أ 
ا وعخلددن ن   ددا  دد   ع ا سددظص  ددا عهلظةددن  عملخاصدد  قصددن ع  صدد   ا   تاقظدد  ظ أظدد  عةظاددن  ع دد طي  لسددل،  و سددظ  ن

اجدداعء ع اان ظدد)  ،  حت    ددن  ظ أظدد  ع سددلا وعخلددن ن عكاشددنف متأ ددن  ع اددو وع ازوعددا وخمن يدد  ع اشدداعا ع سددن   وع ع دد) بدد
ظ ظظد  ع دي  د  مت   اد  عمل ا جدن  وعملادنعظ  عملعا دنن وكدذع عمل عصدين  ع انع  ت   وع ئا ث ع ضاو ع   يا   نى  طنب

 ع اك عا وعةأ ة وعيفتصن  و سظ  عملسا ل  علزعرا .، تا ظز  ن
وعملاعلدددص باقنبدددد     1990جدددنظي  رددد      30عمل عفدددص    1410 جددد  أدددنة    3وعملددد  يف     39-90ا يظدددذ   قدددر  ع ارددد ة  عمل  -

ع  علد  ن  اقنبدد  عمل ا جدن  وعخلدن ن  أدا طاعدص عملعنع دن  عملئنشدان وع ياد ص ع ئصدداع    دا قئد) متأد  علد  ن وق دا ع ادو  
متج زن عملكنعظ) وعمل عتعا وعملانعظ  ول انقظص   ع  اثرص وعيفرا نع ا  عنشخنص عملسد و ، متو أب دذ ع عظ دن    وب عرط 

 .1ةجاعء ع اان ظ) ألظ ن
ةخدنبا  لظد) ع   أظد    علزعردا وع دذ  جدنء     وعملاعلدص  1991ج ع     01عمل  يف      91-192عملار ة ع ا يظذ   قر   -

وعملاض ا إبظشدنء    1996متكا با    19عمل  يف     355-96عملار ة ع ا يظذ   قر    :2بعن  أنن  اعرظر   نذع عجملن     ن
  2002فظيددا     06   عملدد  يف    68-02شددئك  خمددنبا ع اجددن ي و ن ظدد) ع   أظدد  وت  ظ  ددن ورددثنن، عملاردد ة ع ا يظددذ   قددر  

وعحملدن     2013متكاد با    02عملد  يف      328-13وع ذ  حين  شاوهب فا  خمنبا عل  ن وعأا ن نن، عملار ة ع ا يظذ   قدر  
  شاوهب وكظيظن  عأا ن  عملخنبا قصن  نع  عملسا ل  وق ا ع او.

ع ددذ  حيددن     2014متفاعدد)    30  عمل عفددص    1435مجددن   ع  ددنو  سدد      14عملدد  يف      153-14عملارد ة ع ا يظددذ   قددر    -
شاوهب خمنبا جتن ي و لظ) عل  ن وعراا هلن ع ي ت   أل  مت  ك) نظة  متو   رس   لد) متو تاد  متو تدن   متو جتداي  

 .3متو تعنعا وبصي  أن    ن   صنر  متو فعن ظن  عملن ن متو عمل ا   و ك نان   اطن  تانمي عخلن ن 
  عد)  ع جبدا  باسطث وذ   عل  ن  رتقظ  ع نو   طاف  ا حمنويف  ن نك كنظ   ر:زجلزائاجلودة  نظا   برامج ترقية   .2

  و أدر عيفردا  ن  تاقظد  خید  فظ دن 2000 ردئا   27   ع د طي ع شدعي  عجمللد  ألظ دن  صدن أل  ع دي تلد   متمه دن
  متظ  د  و دا  متجد)  دا ع صد نأ  ع  رد    علد  ن   جع،ع دا  وتدن ع   اكد عا  ومتظشدط  بداع ج و ا  ون   عمل رسن 

   د ن  متظ  د     و دا      عمل رسدن    سدنأننو   (ISO 9001) علد  ن  مل عصدين   عملطنباد   شد ن ن  ألد   وعاصد    عل  ن
  ،عملسدا ش    دا  ع عنعدن   مشلد   وع ي  عملسا ل   ا نع   عنرنرظ   ع ا عأن   أل   عك ث    كز  وعنظ     جعع    ذ ن .عل  ن
  ع دددي  وع ا  ظ ظددد   ع انظ ظظددد   ع شددداوهب  تسدددا    ع دددي  عمل اجدددن   و دددا   عمل رسدددن   ألددد   فظجددد    ددد    عةظادددن    سدددا ى  فعلددد 

 
    .  1990،  05ن   ععلاعنن ع امسظ   لج    ع  علزعراع ، ع   -1
ات عدددددددددددد  عيفطدددددددددددد ع:   ، er.dz/index.php/2011http://www.drcalg-05-06-15-24-اجددددددددددددن ن للزعرددددددددددددا،  عمل قدددددددددددا عة كددددددددددددرتوو  ل نعاعدددددددددددد  عل  عدددددددددددد   ل  -2

04/07/2019. 
     .2014،  28عراع ، ع عن   ز علاعنن ع امسظ   لج    ع  عل  -3

http://www.drcalger.dz/index.php/2011-05-06-15-24-05#:~:text=%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D9%82%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B4%20%3A&text=%2D%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9.&text=%2D%20%D8%A7%D9%84
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  مت    عمل رسدن   فعلد   وع اسد عص ع ا تعدا   سدا ى ألد  مت دن ،عملسدا ل  ا  عصد) مت   ميكدا  طدا مت   دن   عا نعد  تضد ا
   سدددا ى  وألددد   ،  ردددا  ك  عمل ج ددد   عمل اجدددن   وأددداب  تالظدددمل  كظيظددد      ع دددنقظص  ل ياددد   خلنصددد ع  جددداعءع لة  تاددد ة
    رداع ن   عمل اجدن   ألد   وع ئطنقدن   عملعل  دن  ب  دا    اجنادن ند    عملسدا لك، تعلدر مت    عمل رسد  فعلد  عملانبعد 
 .1هلن عمل رر

  أددنن  ف  ددنك  علزعرددا،     علدد  نظ ددنة    باددأطث  عملاعلددص  ع ا  ظ دد   علنظدد   خیدد   فظ ددناجلووودة يف اجلزائوور:  نظووا   أتطوو     .3
   دا   وعكد   ع  ردطنء(، عخلن جظد ، عخلدن ن  عملاكزعد ، نعة ع ع  ع عد عة  عهلظنكد)   اعلدص با صدظ  فدننو    سدا ش  

  علد  ن ملاعقئ   علزعرا  عملاكز ن  ورظ  وةسنأنن وويفر (، ج    ن اكز ،       سا ش   أل  ا ع ع         طاف
  لج  ن،   أر نظةن  لصخب ع ار ف   عل  ن أتطث   ع  نو عملسا ى مت ن ،عل  ن و اعقئ    تاقظ  رننر ع ذ  وع االظمل
  عل عظد   وكدذ    علد  ن وع االظدمل ملاعقئد  علزعردا  عملاكدز  نى عيفراشن ع  عهلظة  ون  وع ااي ع عل   ع ا جظحت   ل  و   ن
   سدددا ى   مت دددن  ع اكددد عا. و   عيفقاصدددن ع، و عنندددن   عملاعدددن ل،  عة ع ع ،  ل لددد    دددا  تك ظددد   وع دددي   رتقظددد  علددد  ن  ع  ط ظددد 
-05 قددر    عملاردد ة ع ا يظددذ وع ددي س اظشددنمبنن ة جدد     (ALGERAC)هلظةدد  ع  ط ظدد    أا ددن  متلددثعك  ع جددذ  فعةشدد ن   
  صددددد نأ   ، ونددددد    رسددددد  أ   ظددددد  ذع  طدددددنبا 2005 عسددددد      06وعمل عفدددددص  ددددددد    1426ذو ع اعدددددنن    04     466

  ع صداثن  وعمل رسدن   ن ع صد نأ وجتن  ، تا اا ل شخصظ  عملع  ع  وعيفراا  ظ  عملن ظ ، ك ن متهنن تع د)  د  اشداعف وتع  
  عملع ددن   ع دد طي  ل عن  دد  متو  وعملا رددط  وتاقظدد  عيفرددا  ن  ومتظشددأ   ددنف ع اكن دد)  ددا باظدد  عهلظنكدد) عمل جدد  ن   دد) عملع ددن 
  عهلظةدد   صدد نأظ ، وعددن ) اظشددنء  ع دد طي  لاظنردد  ع انظ ظظدد  ع   ددنة ع دد طي  ل  أظدد  ع ددذ  ندد  مت ددا مترنردد   كدد) ارددرتعتظجظ 

  عمل نفسد  بد،   سد،  وع دي ادنف ا   ا ن    اطن  تعزعز  سن  ع   أظ  ع ي ل    ا ظدحت ع سدلطن  ع ع   ظد ع  ط ظ    أ
  متعد  نظةد   ااظدظر  ن  عأا ن ع ارظس  هلذ  عهلظة     عمل رسن  علزعراع  وتس ظ) ا  نج ن   عيفقاصن  ع عنمل . وعك ا عمل نة

  ن ظةدندذ  عهل  متندر  ر وعملاعقئد ، و  علزعردا فاا  د)ع ااظظ   ق  لأا ن  نظةن عملطنبا  ب  ا ع ا عأن وعةجاعءع  ع ي هلن أ
 DET NORSK)وعةعطن ظد    (AIB-Vinçotte)، ع ئلجظكظد   (QMI)، ع ك نع   (AFAQ)ااظظر عملطنبا   : ع ياظسظ    

VERITAS)2. 
   لجد  ن ب دنءع علزعراعد  علدنرزن اأد    س  علد  ن فلسدي  وتئدي يفظا دن  عمل رسدن   اايظدز  اجلووائزة اجلزائريووة للجووودة:  .4

طداف     ا  2002متفاع)    03تع   عمل  يف    وع ااع  ع     2002جنظي     06عمل  يف      02-05أل  عملار ة ع ا يظذ   قر  
  قصدن    لجد  ن  علزعراعد   مل   علنرزن  وط ظ    سنبا   ون   ،3عيفرا  ن   وتاقظ   وعملا رط   ع صاثن وتع ن ع ص نأ  وعمل رسن 

 
 .05/07/0192، ات ع  عةط ع:  /http://www.mdipi.gov.dz  نأ  وعمل نجر،عمل قا عة كرتوو   تع ن ع ص  -1
 ظي  عملاجا.  -2
 ألدد  عيفقاصددن ع   مت ددا ع اادد يف  ندد   ع دد طي عمللاادد  ،اجلزائوور حالووة املسووتهليف يووةاحلم كإسووتاتيجية القياسووية زملواصووتات االلتووزا   بدد  ،   نننلظدد   ع شاعمل،  ب فن   -3

 .12ص  ،اع متن ر أل  سنأنع  ع شاعمل حم ن جن ع  ، 2013 ن  9و  8ع ة عملسا ل ، ا نع  ع انظ ظظ  عمل     

http://www.mdipi.gov.dz/
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ندددذ     وتاكددد     علددد  ن،  وتطددد عا   سددد،   دددن      ألظ دددن  عملااصددد)  ع  ادددنرج  ألددد   وعهلظةدددن   عمل رسدددن   فدددأن   ددد  ع  كن
متنددنعف ن  مت ددن    ،وشدد ن ن شددافظ   كددأ  عرددااانأل    لظدد     (  2 ددا  كنفددأن  ن ظدد  قددن نن  لظدد و  ع ددن  جزعرددا  ن  علددنرزن

  :1ع ان ظ   ع  انهب  اا  )  ف
 عيف اظنت ع اظن  ع طاعص ع ذ  أي ذ ا   -
 تاظظر رث  ط  عل  ن ب عرط  شئك   ا عيف اصنص،   عجملن   -
 عمل نفس    ظ) علنرزن تض ا تعزعز وتاقظ  رث عجمل   ع    ع اطنع  -
  يظز واشاعك    ع ع ع ن     شاوع عل  ن  -
 تا ع  ص  ن أ    عمل رس  أا طاعص جنرزن عل  ن  -
 وعمل   ن    اطن  عل  ن   عمل رسن  طافئذو    ا ت  ، وتعزعز عل    عمل -
 ظي ذ عمل رس    عل  ن.ى  لزلرا  سا   عة ئن  -

 الميلب الثاني: جهود الد:لة المتب ة لضمات تيبيظ ال اام البيئي في الجزائر

  تاطلدددددد  أ لظدددددد   نعدددددد  ع ئظةدددددد    دددددد  ع  وط ظدددددد  و  دددددد  ع   و ظدددددد  فددددددنجمل   ع  عحمللظدددددد  ندددددد  جددددددزء يف عاجددددددزمت
 ئظة  وجتسدن ذ د    أدنن ج د    ع نو   علزعراع  رع  جنننن ا   نع  ع   نة ععجمل   ع  ع نو ظ  ا نع  ع ئظة ، و   ا
 ت ت  ا     تعدن  ع اد عظ، وعةجداعءع  وكدذع ت د ع ع اادثع  عملسدا ان   عهلظةدن  عملعا دنن ا نعد  ع ئظةد ، وميكدا  يوع 

 ت  ظا ن ك ن عل :
  نظشدط ع  ملخالدمل  عمل   د   ع اد عظ،  إبصدنع   قدنة  علزعرا   عملشاع:  يف اجلزائر  البيئيالنظا   لتسي   نونيةالوسائل القا .1

  ع لددد عر   وردددا   لئظةددد ،  تلددد ث  ألظ دددن  عرتتددد   مت    ميكدددا  ع دددي  عنظشدددط    دددا  وغثندددن  وعخلن ظددد   وع ع اعظظددد   وع ز عأظددد   ع صددد نأظ 
  ألد   ع اد عظ،  ندذ   تيعظد)  ميكدا    هلدن   دا  ع دي  ع انظ ظظد    ردنر)ع    دا  مجلد   ألد   ذ        عا نع  هلن، عمل يذن ع ا  ظ ظ 
  ع رت ددظ   ،عة ددزعة  ،وع   دد   عاضددا   :2   ع  رددنر)  نددذ   وتا  دد)  ع ئظةدد ،  ا نعدد   فعن دد    قنبدد    دد ن    ول اددند  ع  عقددا   مت ب
    ن: ظذكا ع  رنر)  نذ  ظ    ع ي  ع ا عظ، مجل  و ا .ع اأ ث  نى   عر  ،عةب غ ،عملسئص

تعددن   ع ادد عظ، علزعراعدد  عملاعلادد  حب نعدد  ع ئظةدد  ف جددن    ع ادد عظ، عملاعلادد  حب نعدد  ع ئظةدد    اطددن  ع ا  ظدد  عملسددانع  :  اددن   -
  (02)حب نع  ع ئظة    اطن  ع ا  ظ  عملسانع      ن تحت ع  نظظد     عملاعلصو   2003ج ع   20عمل  يف    10-03ع انظ    قر 

 نعددد  ع ئظةددد    اطدددن     حبظددد  ع دددنف ا   ،1992  ملئدددن ي ع ا  ظددد  ةأددد    عددد  رددد     دددنجدددنء ينشدددظن  دددا ع ا جظ دددن  ع ع
سددانع   بااسددد، شددداوهب  عملتاقظدد  ع ا  ظددد  ع  ط ظددد     ، نعددن عملئدددن ي عنرنردددظ  وق عأددن تسدددظث ع ئظةددد  دددا  ع ا  ظدد  عملسدددانع    

 
 .04/07/2019، ات ع  عةط ع:  msila.dz/?p=1-http://dim   سظل ،    يفع   وعمل نجر  ع ص نأ   ملنعاع عمل قا عة كرتوو    -1
   .77ص  ،7200  ،5  ع عن   ،و قل  –  الح قنصن  جن ع   ،ع ئنن    ل   ع ئظة ،  نع      ع نو     و    تعص،  ك ن   -2

http://dim-msila.dz/?p=1
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ع  عمللااددد  ل ئظةددد  و ددد ن   ا  دددع  قنعددد   دددا كددد) متشدددكن  ع الددد ث وعن  ،عملعظشددد  وع ع ددد) ألددد   ددد ن  اطدددن   عظشددد  ردددلظر
 .1تنأظر عةأ ة و س، وتيعظ)  شن ك  عل     وخمالمل عملان ل،   تنعبث ع ئظة   ،عحملنف   أل   ك نان

فظ  دا عنا دنة عاك  د  باسدظث ع  يدنش  جلظدن   قدنظ    قدر    ع انظ   عملاعلص باسدظث، ع اقنبد  وع داخل   دا ع  يدنش : -
عملاعلص باسظث وع اخل   ا ع  ينش  جدنء كضداو ن  لاد   لادن  دا علاث  ع سدلئظ    12/12/2001عمل  يف     19-01

 ل ينش   نص  ع ص نأظ     ن أل  ع صدا  ع ع   ظد  وع ئظةد  حمدن ع عةطدن  ع عدنة  لاقنبد  وع داخل     دن جتسدظنع ملئدن ي  
 .2ن ع  ينش   ا عملصن     ع اسظث ع عا و  ل ينش   ا     مجظا  اعنلحت وذ   خبيض   ج   ط

  ع ادددنظ   عملاعلدددص هلددد  ن عهلددد عء و نعددد  علددد : ك دددن ودددن عاك  ددد  قدددن عنا ددد  لهلددد عء وعلددد  ذ ددد   دددا  ددد   عملارددد ة  -
ألدد   ن  عاكددز مترنرددو   ،ع ددذ  عضددئ  ع اددظر ع اصدد ى وظ أظدد  عهلدد عء  ،2006جددنظي     17عملدد  يف      06-02ع ا يظددذ   قددر  

(،  وعملن ظدد   علئنرظدد   ،ع عانبظدد   ،ع اقنبظدد ن  تاتظدد  عةجدداعءع  ع اا ظدد   ،مت وع  ع اخطددظ    عاأددن   ،عةشدداعف وعةأدد ة  ،ع  قنعدد 
 .3عهل عء   نجمت مل ظس   ل اقنب  أل    500ك ن ع   أل  اجئن ع  ع اظنة أل   سا ى ع اج عن  ع ي تزعن أا و 
  2004 عسد      14عملد  يف      410-04عملار ة ع ا يظدذ   قدر    عنل  ع  ينش :ملعملار ة ع ا يظذ  عخلنص لمل شآ    -

حين  نذع عملار ة ع ا عأدن ع عن د   ا ظةد  عرداا     شدآ   عدنل  ع  يدنش  وشداوهب قئد   ع  يدنش  ألد   سدا ى ندذ   
 .4ختزع  ن واتع ا ن تعا    رس   عنل   ل ينش  ،عمل رسن  وقن متو   مت  ك)   رس    ج   ا  ت  ، ع  ينش 

فظيدددا     27عملددد  يف      90/78عملارددد ة ع ا يظدددذ   قدددر    عملاعلدددص بن عردددن   دددنى ع ادددأ ث ألددد  ع ئظةددد :  عملارددد ة ع ا يظدددذ   -
حيددن  قنر دد  عنظشددط  ع ددي يفبددن مت  ختضددا  ن عردد  ع اددأ ث ألدد  ع ئظةدد  فظئدد،  اعندد) اوددنت   عردد  ع اددأ ث  وع ددذ     ،1990

 .5 لاصاع   ك ن عئ، عمل رسن  عخلن ع   لرت ظ  وعمل رسن  عخلن ع  ،أل  ع ئظة 
عملاردد ة ع ا يظددذ  عملاعلددص لمل شددآ  عملصدد ي : وددن عاك  دد  قددن عنا دد  لمل شددآ  عملصدد ي  وذ دد   ددا  دد   عملاردد ة    -

عضددددئ  ع ا  ددددظر عملطئددددص ألدددد   عملاعلددددص لمل شددددآ  عملصدددد ي  وع ددددذ     03/11/1998عملدددد  يف      339-98ع ا يظددددذ   قددددر  
 .6عمل شآ  عملص ي  وحين  قنر ا ن

علزعردا ا  ابداعت عنا ن  دن ل ئظةد  ألد  عملسدا ى    ردع  واملعاهدات الدولية للتسي  البيئي يف اجلزائوور: تاالتتاقيا .2
عيفنا دنة عحمللد      د عتعن  دا ، و اتئ  ل ئظةد عمل    ت ك يفع متو    ن تينقظعيف  ع عنعن  اعةقلظ   وع عنمل  نظ  صن ق  أل  

 
   .2003،  43علاعنن ع امسظ   لج    ع  علزعراع ، ع عن     -1
   .2001،  77لزعراع ، ع عن   ععلاعنن ع امسظ   لج    ع     -2
 .2006،  01علزعراع ، ع عن   علاعنن ع امسظ   لج    ع     -3
 .2004،  81علاعنن ع امسظ   لج    ع  علزعراع ، ع عن     -4
   .1990،  10ج    ع  علزعراع ، ع عن   علاعنن ع امسظ   ل  -5
 .1998،  82علاعنن ع امسظ   لج    ع  علزعراع ، ع عن     -6
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عملعنندنن ع نو ظد  عخلنصد  لن داع  ع  نجتد  أدا ع الد ث ل د ي        دن:  اكذ ظل ئظة  فإ  علزعرا وقع  أنن عتينقظن   و ظ   
،  1975جدددد ع     17عملدددد  يف      17-75وعأا ددددنان علزعرددددا لن ددددا  قددددر    1969ع ددددي يدددد  عملصددددن ق  ألظ ددددن   باوكسدددد)  

 عسد      05     اردصن ق  ألظحت علزع  1976ف ععا    16عملعنننن عخلنص  حب نع  ع ئاا عملا ر   ا ع ال ث ب شل ظ     
عيفتينقظدد  ع نو ظدد  عخلنصدد  حب نعدد   ،  1982 عسدد      11ع صددن        440-82وعأا ددنان علزعرددا    اردد ة  قددر    1978

ووعفا  ألظ ن علزعرا ةااض  عملارد ة    1980 ن     17بان ع     عأا ن ع ئاا عنبظض عملا ر   ن ع ال ث ع    ع ي  
  ، و ظد   ل قنعد   دا تلد ث نقد   ع د ي  تعداف لتينقظد   دن ب    عتينقظ   ،1982 عس    11  عع صن   بان   02-441

 عد     وعتينقظد   1992جد ع     10 ع     جنظثو عملاعلا  بااظث ع طاد       عتينقظ   ،عيفتينقظ  ع نو ظ  ا نع  طئا  عنوتو  
 .1عخل....2003 ن    16   جنظثو ن   ع ا  ع ع ئظ   ج  عمل  يف 

أدنن نظةدن  تاد ة حب نعد  ع ئظةد     دن عحمللظد  وعملا  لدد       ن دنك  حلمايووة النظووا  البيئووي يف اجلزائوور:  اإلطووار املسسسوواي  .3
مت دداى، فاددن قن دد  وتع ن ع ئظةدد     كدد)  ددا ع ئلنعدد  وع  يفعدد ، ا  جنظدد  عل عظددن  ذع  ع طددنبا عحمللدد ، و   ددن   رسددن 

 :2ع ئظة  ون    ن ةنوع طنقن  عملاجن ن إبظشنء أنن نظةن  تسننر   عاينظ أل  ع   
  رسد  أ   ظد  جزعراعد  ذو طدنبا صد نأ  جتدن  ،    وند   :(ONEDD):  املرصوود الوووطب للبيئووة والتنميووة املسووتدامة  -

و ددا    :3عكلددمل بددددو   نن ظددن   ع ئظةدد، وعاددا  دد  وتع ن  2002اعدد)  فمت  3     115-02متردد  ة جدد  عملاردد ة ع ا يظددذ   قددر  
مجدددا عملعطظدددن  وعملعل  دددن  عملاصدددل  ل ئظةددد     ع طئظعظددد  وتسدددظث ذ ددد    هبشدددئكن  ع اصدددن وقظدددن  ع الددد ث وناعرددد  عنوردددن

عملعطظدددن  وعملعل  دددن  ع ئظةظددد  قصدددن اأدددنع      عنلددد     رسدددن  ع  ط ظددد  وعهلظةدددن  عملاخصصددد وع ا  ظددد  عملسدددانع    دددنى عمل
     ألد  تلد  عنوردنهبرد   ألوردنهب وع ضدا هب عمل ن  اع ظد  ا   سد، عملعافد  ع ئظةظد عملئن  ن ل ن عردن  ع  مت وع  عةأ ة 

غدا  ع رتبظد  وت  ظد  ع د أ  ع ئظةد   متجد)   دا    ع ئظةظد  وت تعع دن  ظشدا عملعل  د و   وعونت نن  ع ن عردن  متو عملشدن ك    اونتندن
 .أ ن عنفاع 

  11س ت  ظر  نعاش  ع ئظة   ل يفش  ة ج  ع ااع  ع  تع   عملشدرتك عملد  يف      :(DEW)مديرايت البيئة للوالايت  -
 .4، وع ي تاك    ا أنن  صنحل2007 ن     28عمل عفص    1428 ى عنو  أنة  نمج

 
، عملاكددز  كلظدد  عاادد أل وع علدد ة ع سظنرددظ ،  ،  لدد  عيفجا ددن   لن عرددن  ع انظ ظظدد  وعيفقاصددن ع ألضوورار البيئيووةدور االتتاقيات الدولية يف حتديوود املسووسولية  وو  اععن حم ددن،  ت  -1

 .302، ص2019،  02، ع عن   09، عجمللن  ع  ات  اعر علن 
، ع عددن   04أل  لعل ة، جن ع  تل  أنشدد   علليدد ، عجمللددن  ،  ل  آفنر القانوين واملسسساي حلماية البيئة يف اجلزائراالتنمية املستدامة: اإلطر نة أز ، ننجا ب شعث،  -2

 .     229-226، ص2019،  15
 .2002،  22علزعراع ، ع عن     لاعنن ع امسظ   لج    ع ع  -3
   .2007،  57علاعنن ع امسظ   لج    ع  علزعراع ، ع عن     -4
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متظشدددأ  ة جددد   وجتدددن  ،    رسددد  أ   ظددد  ذع  طدددنبا صددد نأ     وع دددي تعاددد   :(AND)  الوكالوووة الوطنيوووة للنتووواايت  -
ختضدددا    ،عملدددند  وعيفرددداا    تا ادددا ل شخصدددظ  عملع  عددد و   ،2002 دددن     20وعملددد  يف     175-02عملارددد ة ع ا يظدددذ   قدددر  

   دنة ع  صدنع  عة ع عد   دا طداف      أ قنان  دا ع ادث، تسدث وفادن لانظ   عة ع     أ قنان  ا ع نو   وتعا  اتجان  
كددارظ  متو ععدد، ل دد)  ددحت، ومتأضددنء    عاكدد    ددا ع دد تعا عملكلددمل ل ئظةدد   تددنع  ع  كن دد  ةجلدد  ا ع نو ،ع دد تعا عملكلددمل ل ئظةدد 

اطدددد عا ظشددددنطن  فددددات ع  يددددنش   ب  ن  نددددذ  ع  كن دددد  ف دددد  تاكيدددد) مترنرددددنأددددا ع اصنصدددد  نمي لدددد   ع دددد تع ع  عن دددداى. مت دددد
 عنلددد  عملعطظدددن  وعملعل  دددن     تادددنمي عملسدددنأنع   لج نأدددن  عحمللظددد     ظدددنع  تسدددظث ع  يدددنش   و عنلا دددن وت  ظ  دددن

 .1 ل عل  ن  ن   ع  ينش   عخلنص  ل  ينش  وتك عا ب   وطي
  1422ذو ع اعددنن    22عملدد  يف     02/02متظشددة  ندذ  عهلظةدد  ة جدد  ع ادنظ      :(CNL)  لاحملافظووة الوطنيووة للسوواح  -

وعملاعلص حب نع  ع سنن) وت  ظ حت، وتعا  نذ  عحملنف   نظة  أ   ظ  تكلمل ل سد ا ألد  ت يظدذ    2002فظيا     5وعمل عفص 
ص، ك ن تضطلا نذ  عهلظةد  إبأدنع     صع سظنر  ع  ط ظ  ا نع  ع سنن) وت  ظ حت أل  ع ع  ة وعمل طا  ع شنطةظ  أل  عخل

 .2جا  وعف  ل  نطص ع شنطةظ ، ر عء فظ ن عاعلص لملسا ط ن  ع ئشاع  متة ل يضنءع  ع طئظعظ 
 263-02اردد ة ع ا يظددذ   قددر  س اظشددنء نددذع عملاكددز ة جدد  عمل  املركووز الوووطب لتونولوجيووات اإلنتووان األكثوور نقوواء:  -

 سددنأنن  ،  تاقظدد   ي دد ة تك    جظددن اظاددن  متك ددا ظاددنء وتع ظ ددحت وع ا أظدد  بددحت   اع ددنف  ع ددذ   ، و 17/8/2002وعملدد  يف    
ع اا ظدد        ع  لددص فضددنء ظادد) وتئددن   عملعل  ددن  وعخلدد،   شددن عا عيفرددا  ن    تك    جظددن اظاددن  متك ددا ظاددنء و سددنظنان

صددنعا     ظ دد   صدد نأ ،  )تصدد ظر قظنرددن  تك ع ظدد    ر دد  خمصصدد  ملددنعا  عنأ ددن  وع ع دد،  عةظاددن  عنك ددا ظاددنء  ددن 
  وع ا نفسددددظ  عةظانجظدددد   سدددد،،  ع ددددن وعرددددا  كن  ل دددد ع   ع طئظعظدددد  لئظةدددد   ددددا ع رتكظددددز ألدددد  أ لظددددن  ع اصدددد ظا عنقدددد) تل  
 .3 ل  رسن  علزعراع    اطن  عنرتعة عملاطلئن  ع ئظةظ 

وعملدددد  يف      174-12 قددددر    اردددد ة ع ا يظددددذ س اظشددددنء نددددذع عملع ددددن ة جدددد  عمل  املعهوووود الوووووطب للتووينووووات البيئيووووة:  -
عملاضددد ا اظشدددنء عملع دددن ع ددد طي  لاك ع دددن     17/8/2002عملددد  يف      263-02عدددا ر عملارددد ة ع ا يظدددذ    11/4/2012
ت  ظ  ع  أ  ع ئظة   نى متفاع  عجملا دا و لدص آ عء ومتفكدن  ند   عملشدك   ع ئظةظد ، وكدذ     وع ذ  ع نف ا : ،4ع ئظةظ 

ع اصددن   ل شدك   ع دي ت عجدحت ع ئظةد  و نعا ددن و د  أببسد  ع سدل كظن ،  اكد   ن ددنك    ند  ر ألد  عملشدن ك  ع يعن د   
ع دي    تابظ  بظةظ   نى عنفاع  وعار ذ    ا     تزوعننر لملعل  ن  ع ئظةظ  ع صاظا ، وشاح خمنطا بعدض ع سدل كظن 

 
 .2002،  37ع امسظ   لج    ع  علزعراع ، ع عن     علاعنن  -1
   .2002،  10ع امسظ   لج    ع  علزعراع ، ع عن   علاعنن    -2
 .2002،  56علاعنن ع امسظ   لج    ع  علزعراع ، ع عن     -3

 .2002،  23علاعنن ع امسظ   لج    ع  علزعراع ، ع عن    -4



 

 
 

 

 ميدانية على مجموعة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية  ةسدرا . ………رابع.........................الفصل ال
 

259 

علاث  عملرتتئدددد  أددددا نددددذ      عسددددلك ن عنفدددداع  ردددد عء أددددا قصددددن متو أددددا غددددث قصددددن وأت ثنددددن ع سددددلي ألدددد  ع ئظةدددد ، وكددددذ 
 .1عملشك   وعظعكن  مت اع نن أل  عةظسن  

  371-02 قددر     عملاردد ة ع ا يظددذ س اظشددنء نددذع عملاكددز ة جدد     :(CDRB)  املركووز الوووطب لتنميووة املوووارد البيولوجيووة  -
مجددا    :ن ددمتمهظددذكا    عمل  ددن وذ دد   اااظددص    أدد   ددا    20022ظدد ف      11عمل عفددص    1423  ضددن  أددنة    6عملدد  يف    

 نعد  عملد ع   ع  ط ظد  وو دا مترد   اائدا  ،    ) عةنصنرظن  عملاعلاد  لاظد عن  وع  ئدنات  وع سدك ن  وعنظ  د  ع ئظةظد 
تسددظث عملدد    علظددي  ،  نددا عئادد  عمل ادد   علزعرددا  جزعردداش    ددن كددن  ع ئلددن ع ددذ  عا جددحت  ددحتونددذع   سددن نن  ددن   ع دد طا  

 نعدد  عملدد ع   ع ئظ   جظدد  وعلظ ظدد   ،  ل، عيفقاصددن ع،   ع اطددنع عخلددنصنعدد  واشدداعك عملاعددن ظلوع ئظ  دد ج  و نعدد  عملدد ع   ع اا
وعملا  لددد    عمل اجدددن  ع ي نظددد  وع ئااعددد  وع انبظددد  وعمل اجدددن  ع عطاعددد  وع طئظددد  وع زعددد   عنرنردددظ  وع كنر دددن  ع نقظاددد   

  لاص   أل  عمل ع   علظ ظد  وع اانردر ع عدن   وعمل صدمل  يتنت يظذ عةررتعتظجظ  ع  ط ظ  وعةطن  ع انظ و وعمل رس، وغثنن
 .3 ل  نفا ع  نشة  أا عراخنع  ن وعملعن ف عملاتئط   ن وفان   تينقظ  عملاعلا  ل ا  ع ع ئظ   ج  وبات ك   نغ ش

  375-05 يظدددذ   ا عملاردد ة ع  اردد ة ع ا يظددذ عملة جدد     س اظشددنء نددذ  ع  كن دد   الوكالوووة الوطنيوووة للتملووو ات املناخيوووة:  -
عملاضددد ا اظشدددنء ع  كن دد  ع  ط ظددد   لاادددثع  عمل ن ظدد  و نعدددن   ن  دددن و ددئ  كظيظدددن  ت  ظ  دددن  و  26/9/2005عملدد  يف    
ا  دن   شدكل  ع اادثع  عمل ن ظد      كنفا  ع ااثع  ع ي عش ننن عمل دنيف  :فظا  )  مت ن فظ ن خی   و  ع  كن     ،4ورثنن

  فظ دن خید   نأدن  وذ د  بدنأر ع ادن ع ، تادنمي ب د   ل عل  دن ، عودنت ع ن عردن طا  ك)  اعن) ع اط   ةخالمل ع 
 كنفادد  تاددثع  عمل ددنيف، و فددا ع اددن ع  علزعراعدد  وع ئادد  أددا ع ا  عدد)  ل شددن عا  ،  ع اكظددمل متو تالددظ  عظئعددنث ع اددنتع 

اددد  ع اادددثع  ع دددي  فن ك،  ع دددي ختددد  ع اكظدددمل وع االدددظ ، ا  جنظددد   سدددظ  عملددد عط ، فظ دددن خیددد  ع اادددثع  عمل ن ظددد 
  وع ن عردددن ، و عردددان ع ااسدددظ   ردددان عملعطظدددن  نددد   عظئعدددنث ع ادددنتع عشددد ننن عمل دددنيف  دددا  ددد    عردددايت ع  كن ددد  ومهدددن  ع

 .5وعيفتصن 
جدد ع     27عمل عفددص    1414صدديا أددنة    7 يف    وعملدد   183- 93ة جدد  عملاردد ة  قددر    :(IGE)املتتشووية العامووة للبيئووة    -

  ل  عددد   لئظةدددد  وحيدددن  نددددذع عملاردددد ة جظدددد  اتبعددد  ة ع ن ع ئظةدددد  وعملا  لددد    عملايشددددظ  عن ، عاضددد ا اظشددددنء  صدددنحل  1993
 

جن عدد   ،   عل ة عيفجا نأظ  وعةظسددنظظ ، كلظ  ع،  ل  ن  ظن ذجااملعهد الوطب للتووينات البيئية أمنو   -البيئي يف اجلزائر  لواقع االتصا سع  ع  ظس  ، غاوب    ظل ،   -1
 .  459، ص2016،  عس    18قنمل ، ع عن   

 .2002،  74نن ع امسظ   لج    ع  علزعراع ، ع عن   علاع  -2
  ،2020  جدددددنظي   26  ،2020  أواخووووور  يوووووةواجلين  البيولوجيوووووة  مواردهوووووا  حلمايوووووة  القوووووانوين  اإلطوووووار  تسوووووتومل  راجلزائووووو عمل قدددددا عة كدددددرتوو لاعدددددنن ع صددددد   عل دددددا،    -3

1/https://www.assawt.net/2020/0  :30/06/2020، ات ع  عةط ع. 

 .2005،  67علاعنن ع امسظ   لج    ع  علزعراع ، ع عن     -4
،  2018ردددددددددددددددددددددئا      29 ن ظددددددددددددددددددددد   ل صدددددددددددددددددددددا، جاعدددددددددددددددددددددنن ع  صدددددددددددددددددددددا،  عملدددددددددددددددددددددنعا ع عدددددددددددددددددددددنة  ل كن ددددددددددددددددددددد  ع  ط ظددددددددددددددددددددد   لاادددددددددددددددددددددثع  عمل دددددددددددددددددددددا ا ب قدددددددددددددددددددددن وة،  عأئدددددددددددددددددددددن    -5
-2018-12/105091-53-19-08-09-07/2014-05-11-30-09-2014/https://www.annasronline.com/index.php

 .05/07/2019، ات ع  عيفط ع:  21-03-20-92-09

https://www.assawt.net/2020/01/
https://www.annasronline.com/index.php/2014-09-30-11-05-07/2014-09-08-19-53-12/105091-2018-09-29-20-03-21
https://www.annasronline.com/index.php/2014-09-30-11-05-07/2014-09-08-19-53-12/105091-2018-09-29-20-03-21
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  ع ادنعبث ع انظ ظظد  متو  عقدرتعح ألد ع اظدنة بادنعبث عملاعقئد  وع ايادظو أد ون  كظيظن  ت  ظ  ن وأ ل ن، وتا     نذع ع صدن   
نج دزن      ندنوث تلد ث  دا عملاعجعد  ع نو عد ع اااظدص   نن د عذ عملن ع  وع اظنة ل زش ع  ع اا ميظد  وع اياظشدظ  وع اقنبظد  وكد

  .1عةظذع  وع  قنع   ا ن ع ث ع ال ث
تائ نندن علزعردا   اطدن   نعد  ع ئظةد     ع دي  عةردرتعتظجظ ا   اإلجراءات االقتصادية حلماية النظووا  البيئووي يف اجلزائوور:   .4

ا  لدد    علئنعدد  ع ئظةظد  و  عدد) ع ددنأر متو  فعدحت تددن  ظن ألدد  عملدد ع    ملوع ا  ظد  عملسددانع   تاتكددز ألد  عن وع  عيفقاصددن ع  ع
 ع طئظعظ  ع ارظسظ  كن طنق ، عملظن  وع  ق   وفظ ن عل  متنر نذ  عةجاعءع :

رع  علزعرا ا  اقاع     أد   دا ع ضداعر  ع ئظةظد   دا متجد)  كنفاد  ع الد ث و نصد  تلد ث عهلد عء  اجلباية البيئية:   -أ
، حبظدد  س فدداب ع ارددر  1992 إلصدد ح علئددنر  عن ضددا س ا  ددن   دداعئ  بظةظدد   ددا  دد   قددنظ   عملن ظدد     نوعملددنء تئعدد

عملاعلص ل  شنطن  عملل  د  متو عخلطدثن ايف مت  جتسدظن علئنعد  ع ئظةظد  كدأ عن عقاصدن ع  ال عدار ايف  دا  د   ع سد  ع  ع الظلد   
وفظ ددن    2003،  2002،  2000قدد عظ، عملن ظدد   لسدد  ع      عملن ددظ ، نظدد  س عردداانعث أددنن تاتظئددن  جئنرظدد   ددا  دد 

 :2نذ  ع ار ةعل  ظذكا متنر متظ عع 
تا  ددد)  :  ردددر ا ددد ء  ل يدددنش  ع عنرلظددد ،  ردددر  يظدددز  ألددد  أدددنة ختدددزعا    الرسوووو  اةاصووووة زلنتوووواايت الصووولبة:  -

صددد نأظ  عخلنصددد  وع اردددر ألددد    عع  يددنش  ع طئظددد  عملاعلاددد  ل  شدددنطن  ع طئظددد ،  ردددر  يظدددز  ألددد  أدددنة ختدددزعا ع  يدددنش   
 عنكظن  ع ئ راظكظ .

خیضددا هلددذع ع ارددر عمل رسدددن  عملصدد ع  ع ددي عدد جر أدددا    الرسووومل املتعلوووق زلنشووواطات امللو وووة واةطووو ة  لووو  البيئوووة:  -
ظشددنط ن مت طددن  و سددنوي قددن تكدد   هلددن متاث  رددلئظ  ألدد  ع صددا  ع ع   ظدد ، ع   نفدد ، عن ددا، ع ي ندد ، ع طئظعدد  وع ئظةدد ،  

    ل انف   أل  علاث  وعملعنال وعمل نطص ع سظننظ . ذ وك
نظدد  س اظشددنء    2003س ا  ددن  نددذع ة جدد  قددنظ   عملن ظدد   سدد    النبعووا ت السووائلة الصوونا ية:  زالرسوومل اةووا     -

ع ارددر ألدد  عملظددن  عملسدداع ل  ع صدد نأظ  وحيسدد  بدد ي  طاعادد  نسددني ع ارددر ع اك ظلدد  ألدد  ع الدد ث علدد   وختصددظ   
  صنحل ع ئلنش . ا نذع ع ارر    %30ظسئ   

وندد  ااتون جتاددا اسددني    1993مت  جدد  نددذ  عةاتون  دد ا قددنظ   عملن ظدد   سدد    إاتوة احملافظووة  لوو  جووودة امليووا :    -
 ع ص نوأل ع  طي  لاسظث عملاكن )  ل  ع   عملنرظ .

 
   .1993،  50علاعنن ع امسظ   لج    ع  علزعراع ، ع عن     -1
  نددنن  ظدد)   عمل رسددن  عيفقاصددن ع  رددل ك ع ددنود لاادد عمل ،اجلزائر يف البيئية املشاريع متويل يف املالية املسسسات دور تقييمل فاونن ، ننن قاع  ، با  زن حم ن  -2

  .22-21، ص2012،  ل و ق –  الح قنصن  جن ع ،  ع اسظث  وأل ة وع اجن ع  عيفقاصن ع  ع عل ة كلظ ،  عيفجا نأظ  وع عنع   عملسانع    ع ا  ظ
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ا ع ئظةظدد  إبظشددنء عمل رسددن  وع صدد ن عص ع  عنا دد  عاك  دد  علزعراعدد    اطددن  ي عدد) عملشددن  صووناديق محايووة النظووا  البيئووي:  -ب
  :1ع ان ظ 
ندن      2002وقدنظ   عملن ظد     1992متظشأ نذع ع ص نوأل ة جد  قدنظ   عملن ظد     التلوث:  وموافحةصندوق احمليط   -

، وتا اد     ن دحت ند   تدنأظر عمل رسدن  رد عء  2001 عس      13عمل  يف      804-01  ن حت لملار ة ع ا يظذ   قر  
عن   ع ي هلن أ ق  حب نع  ع ئظة  وعحملظ  ونذع   اطن   نعد  عحملدظ   دا ع الد ث و دن عد جر أ دحت  دا  شدنك)   ععخلنص  متو 

صداظ  وعجا نأظدد  ك دن ع ددن     اطدن   ددن عسد   ل ا  ظدد  عملسدانع  ، مت ددن  د ع    متو  صددن    ف د   ددا ع ارد ة عملياو دد   
 أل  تل ع  عحملظ .

    جدحت  وند   ،1995   سد    عملن ظ   قنظ     ة ج   متظشئ  ع ذ و املستدامة لإلقليمل:   ةيالصندوق الوطب للتهيئة والتنم  -
  أ دن   أشدان   دا  تاك     أن      رسن   بدإظشنء  تاعلص  وع ي  عنظشط   اص ظمل و سنأنع  عةقلظر  ا ظة  أ وع  مل  

   دددا  تاكددد     أن ددد     رسدددن   ءاظشدددن  متو  عةظانجظددد   لنظشدددط   عملاتئطددد   عجملدددنيف      ع رتقظددد     دددنطص     عنقددد)  ألددد    عر ددد،
  جنعدددددنن  ا ظدددددن ت( ع سدددددن    ع  ددددد ع   دددددا  عخلدددددن ن    دددددنيف   و   عمل دددددنطص  ظيددددد      عنقددددد)  ألددددد    عر ددددد،  أ دددددن   مخسددددد 
  . )  تصن 

  وظشدنطن   ع د ع ج  وتطئظدص  اودنت  متجد)   دا  اظشدنمب   س   جنعدنن  مت عن  ع ص نوأل  ومي )صندوق التجهيز وهتيئة اإلقليمل:  -
  ي عد)  ألد   عملسدنأنن   د     دا  عملا عتظد   عل  عد   ع ا  ظد    ص صن  وع ئظة ،  عةقلظر   ا ظة   ظ  ط ع     ل سظنر   عملاعلا  ع نأر
  نددذ   اطددن      ع ضدداو ع   عملسددنأنع   وخمالددمل  عيفقاصددن ع   وعنأدد ع    عحمللظدد   عل عظددن   ويدد عا  ع كدد ى،  ع انأنعدد   عهلظنكدد)
  عنظشط .

  متجدد)   ددا  ،2003   سدد    عملن ظدد   قددنظ     ة جدد   اظشددنمب   س الصووندوق الوووطب حلمايووة الشووواطق واملنوواطق السوواحلية:    -
     عنو ظد   وعخلد ع   ع ن عردن   ي عد)  ع سدننلظ ،  وعمل دنطص  ع شد عطئ  حب نع   عملخاص  وع ئا ث ع ن عرن  أ لظن  ي ع)
      مهنوعملسد  ع سدننلظ   وعمل دنطص  ع شد عطئ  و سد،  ا نعد   ع الد ث   كنفاد   متظشدط   ي عد) ع طئظعظد ،  ل  دنظا عيفأائن    

 عملينجئ. ع ئاا  ع ال ث  نن      عةراعجند ل ان )  عملاعلا  ع  يان 
   سددد    ع اك ظلددد   عملن ظدد   قدددنظ     ة جددد   اظشددنمب   س التصوووحر وتنميوووة املنووواطق الر ويوووة والسوووهبية:    صوووندوق موافحوووة  -

  وتا  دد)  ع اعيظدد ،  ظدد   وع ا  ع ي ندد    دد تع ن  اتبددا   وندد     ،   لظدد     500  بددد:  قددن   متود   ددند   ئلدد     ددحت   صدد   وقددن   ،2002
  اظاددن   تطدد عا  عن ع دد ،  وت  ظدد   وصددظنظ   ع اصدداا  بددد كنفا   عملاعلادد   تلدد   وي عل ددن  باددنأظ  ن  رددظا ة  ع ددي  عنظشددط   متنددر

 ع اأ ع .  عمل نطص  وصظنظ   عمل عش    ايب  ظ)  نع  و نع  ع نوعجا اظان  تا مي   ع س ئظ ،  عنورنهب     عاظ عن 
 

،   ،  لدددد  ع ئنندددد دراسووووة حالووووة اجلزائوووور  -  حتقيووووق التنميووووة املسووووتدامة  اسووووتاتيجيات املسسسووووات املاليووووة يف متويوووول املشوووواريع البيئيووووة موووو  أجوووول  نددددنن،  فاونددددن   -1
 .132-131، ص  2010-2009،  07، ع عن   و قل  –  الح قنصن  جن ع 
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فــي  المه يــة الصــحة :الســ مةتيبيــظ ناــام    تب ــة لضــماتملا  الميلب الثالــا: جهــود الد:لــة

 الجزائر

 ادددددن ردددددع  علزعردددددا ا  اظشدددددنء وا ردددددنء  ئدددددن ي ا نعددددد  ع صدددددا  وأت ددددد، ع سددددد    عمل  ظددددد   ألفددددداع  ع عدددددن ل،  
ا   دلمل رسن  وي ) نذع عيفنا نة   رلسل  ع ا عظ، وعيفتينقظن  ع ي  ن   ا   هلن ع سظنرن  ع ي  د  اتئنأ دن مل

عمل  ظدد   ددا  دد   تاددنمي    وع سدد     ع صددا       اخصصدد     رسددن  ونظةددن  وط ظدد   ا  اظشددنءلة ددنف   وقدد ع عخلطددا،  
   ع اك عا وعيفراشن ن وع ن عر . وميك  ن ت  ظ  نذ  عةجاعءع    ع  انهب ع ان ظ :

علزعراعددد  ناصددد  ألددد  تاقظددد     ا  ع نو ددد :  الصوووحة والسوووهمة املهنيوووة يف اجلزائووورنظوووا     لتسوووي   الوسوووائل القانونيوووة .1
  مت ددن    ع ع دد)،  وطدد   ع  قنعدد   عمل  ظدد ،  وعن دداعب  ع ع دد)  ندد ع ث   نصدد   ع سظنردد  ع  ط ظدد   ل قنعدد   ددا عن طددن  عمل  ظدد   

 دد   ع عنعددن  ددا ع  صدد ص ذع  ع طددنبا ع اشدداعع     ، لأا ن نددن آ ظدد  قنظ ظظدد  و عظن عدد   دداعخل...عخلطددثن  عملدد ع   عهلظنكدد)،
 :  1 ن عل   ذع عجملن ، و ا ب، متنر نذ  ع ا عظ، ظذكا  وع ا  ظ   عملاعلا

وعملاعلددص باأردددظ  لدددن   ل قنعددد  ع صددداظ  وع سددد       1974متفاعددد)    23وع صدددن        255-74 قدددر    ا يظدددذ ع عملاردد ة    -
أل   سا ى عمل رسن  عةظانجظ   نف  س، ظاوف ع ع ) ل اطنع عخلنص، حبظد  مت دزة عملشداع علزعردا   دا    دحت  

 لي ع ع ) لختنذ عةجاعءع  ع  ت    لاينظ أل  صا  ور    ع ع ن .  مت
وعملاعلدددددص حب نعددددد  ع ع دددددن  ومتظدددددحت عاعددددد، ألددددد  عمل رسددددد     1978متو     05عملددددد  يف      12-78ع ادددددنظ   عنرنرددددد   قدددددر    -

 عملساخن   مت  ت  ا  لع ن  شاوهب ع  قنع  ع صاظ  وع س    ع ي حين نن ع اشاعا عملع    بحت.  
 اأ ظ دددن  عملاتئطددد   عو   عملاعلدددص حبددد ع ث ع ع ددد) وعن ددداعب عمل  ظددد و   1983ج علظددد     02     عملددد  يف  13-83 قدددر        ظع ادددن  -

  ع اكيدد) لملدد   ، عجا نأظددن وذو   مت  ددظ  تاتكددز ألظ ددن عا نعدد  عيفجا نأظدد  ع ددي تضدد اوندد  عشددك)    لادد ع ث عمل  ظدد 
ع ددي تسدد ا ألدد  جتسددظن  و تع دد)  دد  وصددنع  وتع ن ع ع دد)    ع ا  ددظر عمل رسددنيت ع  ددنجا ملخالددمل عهلظةددن  ع ددي ددا  عاادد أل  

 ع سظنر  ع  ط ظ  أل  مت ب ع  عقا.
وعملاعلص حب نع  ع صا  وتاقظا ن قصن   ن  متنسا ع  داوف    1985فظيا  ر      16عمل  يف     05-85ع انظ    قر  -

 .2ا  ، ذ  ملع   ن  ع  قنع  ع صاظ  وعن ا وط  ع ع )  ينرنن ع ع ن  وكذع  نعن عملس و ، 
متندددر    عملاعلدددص ل  قنعددد  ع صددداظ  وع سددد    وطددد  ع ع ددد) وع دددذ  ععاددد   1988جدددنظي     26عملددد  يف     07-88ع ادددنظ      -

  كن ا عأدن   :3تشاعا عئ، ع شاوهب ع  عج  ت فانن   مت دنكا ع ع د)، نظد  متشدن  ا    ع دظا مترنردظ    ع سد    عمل  ظد 

 
،  ar-chargertele-a-http://oprebatph.org.dz/index.php/ar/documentsظ) وع ضددد ن  عيفجا دددنأ ،  قددد عظ، ع صدددا  وعن دددا، وتع ن ع ع ددد) وع اشدددا  -1

 .04/07/2019ات ع  عيفط ع:  
   .1985،  08علاعنن ع امسظ   لج    ع  علزعراع ، ع عن     -2
   .1988،  04عدنن ع امسظ   لج  د  ع  علزعراع ، ع عن   علا   -3

http://oprebatph.org.dz/index.php/ar/documents-a-telecharger-ar
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جدداعء خمن يدد          ددن  ع سدد     ددا طدداف  يدداو ع ع دد)، ع عادد ل  ع  عجئدد بددنع عن دد     ددن  ع اكدد عا وعةأدد ة، ع اق
 دددا متجددد)    ع ا عأدددن ع اشددداععظ ، تددد فث  لعن ددد) عن ئسددد  عخلنصددد  وع اج ظدددزع  وعملعدددنع  ع يا عددد  ذع  ع يعن ظددد  عملعدددرتف  دددن

 عا نع  وذ   نس  طئظع  عنظشط  وعن طن .
   نع  ع ع ن   دا مت طدن  عةشدعنأن ، حين  ق عأن  1986ر       ن   27   يف     132  –  86 ار ة ت يظذ   قر  -

 .عنع ظظ ، وع ا عأن عملاعلا  ةاعقئ  نظنتن عمل ع  عةشعنأظ ، وعنج زن ع ي تا  ن أ  ن اشعنأن  متع ظظ  وعراع نهلن
  تطئددص ألدد   ، عاعلددص ل ا عأددن ع عن دد   لا نعدد  ع ددي1991جددنظي  ردد      19 دد  يف      05 – 91 اردد ة ت يظددذ   قددر    -

 .نيظ ع صا  وعن ا   مت نكا ع ع )
 .، عاعلص با  ظر ط  ع ع )1993 ن  ر      15   يف      120 – 93 ار ة ت يظذ   قر   -
، حيددن  تشددكظ) عجمللددد  ع دد طي  ل قنعدد  ع صددداظ   1996جدد ع  رددد      05 دد  يف      209 – 96 اردد ة ت يظددذ   قدددر    -

 .وعن ا وط  ع ع ) وت  ظ حت ورث 
، عاعلددص ل اددنعبث عخلنصدد  حب نعدد  ع ع ددن  ومت دد  ر  2001متكادد با ردد      28 دد  يف      342 – 01   قددر  ذ ظدد اردد ة ت ي  -

 . ا عن طن  ع ك الرظ    عهلظةن  عملساخن  
حيدن  تشدكظ) ع لج د  ع  ط ظد   ل صدن ق  ألد   ، وع ذ   2001   يف   متكا با ر      341 – 01 ار ة ت يظذ   قر  -

 ج زن وآيف  عا نع  وص نظنان وتسظثنن. ن انعظ  فعن ظ  عمل اجن  وع
، وع ذ  عاعلص بشاوهب ت  ظر تعلظر ع ع دن  وتكد ع  ر    2002وعمل  يف    عس      427 -02 قر    ا يظذ عملار ة ع  -

  ظنع  ع  قنع   ا عن طن  عمل  ظ .
قنعد  ع صداظ  وعن دا     ، حين  شاوهب اظشدنء  صدلا  ع2005جنظي  ر      08   يف    11-05 ار ة ت يظذ   قر  -

 .  ور  ع ع ) وت  ظ  ن ورثنن وكذع ص نظنان
 عظدددددن ع  اعلددددددص باج ظدددددزع  عا نعدددددد  ع يا عددددد   سددددددا نن  دددددا عملعددددددنعث    69مت دددددن ل  سددددددئ   ي ظددددد  عملعظن عدددددد  فائ ددددد  علزعرددددددا  

ن ، يدد  عقا دددنء متفضددد)  خا، وندددذ  عملعدددنعث ت جددحت عملسددد(NF)وعملعدددنعث ع ياظسددظ     (EN)وعملعدددنعث عةقلظ ظدد     (ISO) ع نو ظدد 
ع اج ظدددزع  عخلنصددد  لا نعددد  ع يا عددد   اكددد     ر ددد   طئظعددد  ع ع ددد) وذع  فعن ظددد  تسددد   باددد فث متكددد   سددد    ع عن ددد)  

 .1وصااحت وآ     ن عملخنطا عمل ن ن اظنتحت ور  احت

 
أ نبدد ،    (ك ددن ن ع ث ع ع ) وعن اعب عمل  ظ   ا ت  ددظر  ،  ل  اأ  ظ   سظسظحت  ل قنع   ا نللمستخدما وحق العمال  جتهيزات احلماية التردية التزا رلظ ن . ،  -1

 .04/07/2019  :ات ع  عيفط ع،  dz.com/2018/05/05-http://www.akhersaa،  05/05/2018جاعنن ع شاأل علزعرا ، آ ا رنأ ،  

http://www.akhersaa-dz.com/2018/05/05
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  رسدن     سدا ى ع د طيملعت جن نن ظن أل     األطراف التا لة يف جمال نظا  الصحة والسهمة املهنية يف اجلزائر:  .2
  :1  د)  وع سد    عمل  ظد  ع صدا   دا أدنن ج عظد    تشدن ك عمل  ظد  وع سد    ع صدا     اخصصد  ونظةدن  وط ظد 
  ع اددن ع   عدد فا  ع ددذ و    ل ظددن وكاب     ع دد طي  عملع ددن   وع ددي تسدد ا ألدد  تطئظددص ع اشدداعا طئاددن  صدد نظنان،   ياشددظ  ع ع دد)
  ل ا سدظص  تع د) عمل  ظد  وع سد    ع صدا    أدنن   رسدن   اخصصد    جو  وكذ   وع س   ، ع صا  يف اصنصظ 

    ع ع د)  مت طدن    دا   لا نعد  علزعرا  عملع ن   ا مت طن  ع ع )، ع  ط ظ   لا نع  عمل رس  وذ      ، فع ع ) وتع ن  ا 
  ع صداظ ،  وع اطنأدن  ، ظعلن ع عملساشيظن   اعكز   عمل شآ  ع كئثن، عخلن ن  ع صاظ  وعهلظن و ظك ، ع عنة ع اطنع

  ع ع   ظددد   ظشددنطن  ع ئ دددنء وعنشدددان عملع ددن ع ددد طي  ل قنعددد   ددا عن طدددن  عمل  ظددد ، نظةددد  ع  قنعدد   دددا عن طدددن  عمل  ظددد     
  ظشددنطن   اعء وع ددذ  عسددننر   تاقظدد وع ددا  ولة ددنف  متعضددن ا  ع صدد نوأل ع دد طي  لاأ ظ ددن  عيفجا نأظدد   لع ددن  عنجدد

 لحت   قنع  ع ع ن   ا عن طن  وعا ع ث عمل  ظ .كن ت جز  ئنشان  ا قئ) نظ
    تطئظدددصع جدددن متعضدددن   رسدددن   اعدددن ن و اخصصددد  تادددظر خمدددنطا ع ع ددد) وع انبعددد   لاطدددنع ع صدددا ، حبظددد  تسدددننر  

   دددد    حبسددد  ع اصنصدددد ن   حمددددن ن  خمدددنطا   ددددا   وتاعن دددد)  ع سظنرددد  ع صدددداظ   ل  رسددد   ددددا  دددد   ظشدددنهب طدددد  ع ع ددد)
  ع عن د  نألدر  لصدا  ع د طي وعملع دن  وع سدن  (، ع كظ ظنرظد  ع سد  ة نعملخدنطا  علر  يع  ط  عملاكز    رسن  ط  ع ع )،

  وع سددددكن  أددددنن خمادددد ع  يف ائددددن  ع سدددد      دددد) عملخادددد  ع دددد طي ملاعقئدددد  عمل اجددددن  ع طئظدددد    وتع ن ع صددددا ،  ، و عنوبةددد (
  و سد، ظداوف باعزعدز عاد ة   ظدحب عمل  ظد ، عاد ع ث  دا  ل قنعد  وطدي  ع دن  اظشدنء س  ك دن واصد ح عملساشديظن ،

 .2عا ع ث عمل  ظ   ا ع  قنع   ن    وعنحبنث وع ا  ظ   لان ع  باع ج وع يذ  ع ع ) بظة  وع س       ع صا 
 الجزائر في دمجة  الم اادارد ةنامة تيبيظ :اقعالميلب الرابع: 

  ألددد  عةنصدددنرظن   عيفأا دددن   س   فادددن   ، علزعراعددد  عنأ دددن   بظةددد      ن ددد  عمل  عة ع ن   ظ  دددمت  تطئظدددص  وعقدددا    ن عرددد 
ظ دنة ا ع ن ع صدا     فظ دن خید   . مت دن(ISO 14001)و  (ISO 9001)     دن ،ل  وعخلنصد   (ISO)       ة قا  عملا فان

  ( فاددددن عأا ددددنن ألدددد  عةنصددددنرظن  ع ددددي  صددددل ن ألظ ددددن  ددددا طدددداف   رسدددد OHSAS  18001وع سدددد    عمل  ظدددد  ن
  ندد      ا ددن  1998  أددنة  أترسدد   جزعراعدد   عراشددن ع   وندد    رسدد   (QCM ALGERIE)  عيفراشددن ن وتسددظث علدد  ن

  (ISO 45001نة نظ ددومت دن فظ ددن خید   .  3عملسدانع    ع ا  ظدد   ردظنأل     مت عر دن   سدد،   دا متجد)  عمل رسددن و اعفاد      أدر

 
 .04/07/2019  ، ات ع  عيفط ع:https://www.mtess.gov.dz/ar وع ض ن  عيفجا نأ ،عمل قا عة كرتوو   تع ن ع ع ) وع اشاظ)    -1
،  2017ردددددددددددئا      19،  (horizonsdsu)، جاعدددددددددددنن  ورشووووووووووووة  موووووووووووول إقليميووووووووووووة يف اجلزائوووووووووووور بشووووووووووو ن السووووووووووووهمة والصووووووووووووحة املهنيتوووووووووووواحم دددددددددددن  ظدددددددددددنهب،    -2

59-34-15-19-09-2017-27/21821-34-19-15-10-43/2016-10-18-15-10-16https://sudhorizons.dz/ar/20،    :ات عددددددددددددددددددد  عيفطددددددددددددددددددد ع
04/07/2019.   

     .06/08/2019، ات ع  عيفط ع:  algerie.net/-http://www.qcm(، ALGERIE QCM)عمل قا عة كرتوو مل رس     -3

https://www.mtess.gov.dz/ar
https://sudhorizons.dz/ar/2016-10-15-18-10-43/2016-10-15-19-34-27/21821-2017-09-19-15-34-59
http://www.qcm-algerie.net/
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     نددد    رسدددن عمل  ومتغلددد   حمدددنو  عيفظاشدددن   عدددزع   يف  ندددنع ن  اصدددنع    ك ظدددحت  بدددحت  عخلنصددد   عةنصدددنرظن   تددد فا  ف  ددداع  عدددنة
 .(ISO 45001)   عصي   ا   (OHSAS 18001)   عصي   ا نل  عيفظاان ا  

 الجزائر في (ISO 9001) الجودد إدارد ناام تيبيظ :اقعالفرع ال: :  

  هلددذ   متو  ظ دد    مت    اذ  ننع دد ،  ظددننان  علزعراعدد   عنأ ددن   بظةدد      (ISO 9001) علدد  نا ع ن    ظ ددنة  تطئظددص  ا  
   دا   تا عفدص ع دي عنو  مت  ع شد ن ن نظد   )شد ن ن 2 بددد قن ن جنع   حمنو  وبعن  ، 1998ر    كن    علزعرا     عمل عصي 
  عنج دزن   صد نأن   ع  ط ظد  رسد   ملع  ا 1998 ج علظد      صدن   1994  عدنة  (ISO 9002) اصدنع    اطلئدن 
  لدنو ع       د   ند   ك دن  علزعردا   عمل   ند  أدن  ع شد ن ع  تطد   ت  دظ  وميكدا وتو. اظدز ب  (ENIEM)عمل ز ظد   
 :ع اند

 ( 2017-1998)للتتة   اجلزائر  يف ( ISO 9001) اجلودة إدارة  نظا  ا تماد تطور:  (1-4)ل رقمل  جدو 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 السنة 

 171 103 185 126 43 39 12 9 4 2 العدد 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة 

 458 543 569 396 540 427 268 362 250 159 عدد لا

 اجلزائريوة دراسوة األ موال ملنظموات حوديث كتوجو  املدجموة اإلدارة نظوملردعن ،  أ دا، قد  عا ردنعان فاظاد ، بدا بد ناو  املصودر:
ليفأا دددددددن  ألددددددد :  .147، ص2019 ،  عسددددددد  2 ، ع عدددددددن 6 عقاصدددددددن ع ، عجمللدددددددن   عردددددددن  ،  لددددددد  2017-1998حتليليوووووووة )

https://www.iso.org.  
-1998) ع يدرتن  د    علزعردا   (ISO 9001) علد  ن ظ دنة عأا دن  مت   عاضد ف دا  د   ندذع علدنو   

  2002رد      دا وبنععد   2001شد ن ن رد     12 عمل   ند  ع ش ن ع  أن  عاعنى ال  اذ جنع حمنو ع كن   قن  (2001
  وب سد   سا ا بشك) نذع ع عن  وتزععن  ن ن، ش 126 متصئ  2004 ر   و  ش ن ن،39 ا  ع ش ن ع  أن  ع تيا 
  عنأ دن  مل   دن  عمل   ند  ع شد ن ع  تزععدن أدن  2017 غنعد  وا  (2013-2005)  د   ع يدرتن   نصد   ازععدنن
  بظةد     عظاشدن   وحمنو عد  (ISO 9001) علد  ن ا ع ن عأا دن  ظ دنة   ع ادأ ا ندذع وا    اذبدذي. بشدك) علزعراعد 
 :1عل   ن متباتنن ع ع ع )،  ا هل ل  عيسا وقن  وع نو ظ ، وعةقلظ ظ  ع ا ج ن  ع عنملظ  نذ    ء    علزعراع عنأ ن 

 عنرعن  ن   عةظانجظ ،  ا كنظظنان تط عا متو عيفقاصن ع   ظن عان با جظحت  رسن  ل  عس   يف عملسث عنرعن  ظ نة  -
 أ لظدن  عاظدن  ع   دنة ندذع مت   جنظد  ا ،  عةظادن  مل ظتكدن  دا متقد) عننظن    ا ك ث   ون  ( ع   ن   زع   ظس 
 وع   ع  ع كر نظ   ا عحملل  عة نع 

 
1- Tcham Kamel, Le management de la Qualité et son role dans l’amélioration des pratiques des entreprises 

économiques algériennes, colloque national sur: Le Management de La Qualité Total et Le Développement de La 

Performance de L’Entreprise, l’université Dr Tahar Moulley Saida, Algérie,13-14 Décembre, 2010, P 05. 
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  عملسددا ل   طئظعدد   ا   ا ددنف   عمل اجددن ،  جدد  ن   سدد،  مت ددنة  أنراددن  ي دد)  ع سدد أل  ب  ددعظ   عملاعلادد   عملعل  ددن   حمنو عدد   -
 عمل اجن     عل  ن أا ع ئا  عجتن  ورلئظاحت علزعرا 

 ظد)  و  عمل رسدن ،  تكدن ظمل ع تيدنع ول ادند ع د ع  ع  قظ د  ع تيدنع ا  مت ى عملا عصد) ع  ط ظد  لد ع ع  قظ د  ختيظض  -
  دنة   د ع  عملعدنع ، غظدن  باطدا  عاعلدص  فظ دن  سدنو  طاعدص مت دنة ظيسد ن جتدن  عنج ئظد  ع ع د    دا  د ع   ا  عفاان ندن
 ع   نرظ    عمل اجن  ج  ن أل  رلئظ  آاث ع عشك) ونذع  انن  ن،

  ع اددددن ع   ع شدددد ن ع ،  اصددددنع   ع ااظددددظ ،    دددد)  اجدددداعءع    دددد     ددددا  عنأ ددددن    رسددددن     أددددر   ددددن ن     عددددنو حم  -
 عل  ن  نظ   ا  رسن عمل نذ   غئن  تلي يف وع ي وعيفراشن ع ،

  وعخلدنص  ع عدنة ع اطنأ،    عنأ ن  و جن  عملسثعا  نى وعملئنأ  ع نع ن ظكظ  ع اسظثع  وع كينءع  عمل ن   ظا   -
 .عنأ ن      ن   ا ك ث   عل  ن  لن رن  تط عا أل  رلئظ  آاث ع  حت كن   ونذع وبثوقاعط   وتظي ع ) ع جع)

 الجزائر في (ISO 14001) البيئة إدارد ناام تيبيظ :اقعالفرع الثاني: 

  أدن    بلد حبظ  ،2004   ر      علزعراع  عنأ ن  بظة    (ISO 14001) ع ئظة  عة ع ن ب  نة ع ع ) بنمت
  ك دن  2004 بسد     ان ظد   ازععدنن  ب سد  ع عدن  ندذع وتط   ، 2005ر       ش ن ع  6    3 عمل   ن  ع ش ن ع 

 :ع اند علنو         ن 
 ( 2017-2004) للتتة    اجلزائر يف (ISO 14001) البيئة اإلدارة  نظا  ا تماد تطور:  (2-4)ل رقمل  جدو 

 اجلزائريوة دراسوة األ موال ملنظموات حوديث كتوجو  املدجموة اإلدارة نظوملردعن ،  أ دا، قد  عا ردنعان فاظاد ، بدا بد ناو  املصودر: 
ليفأا دددددددن  ألددددددد :  .147، ص2019 ،  عسددددددد  2 ، ع عدددددددن 6 عجمللدددددددن، ع عقاصدددددددن    عردددددددن  ،  لددددددد  2017-1998حتليليوووووووة )

https://www.iso.org . 
  وذ د    سا ا تزععن    (ISO 14001) أل  عملااصل  علزعراع   رسن عمل أن  مت   ا علنو  متأ      عاض 

ع اددددنظ و     ظددددلة ددددنف  ا  علن   رسددددن عمل  نددددذ    ددددنى  ع ئظةدددد   ع دددد أ   بددددزش ن  عيسددددا  قددددن   ونددددذع.  2004  بسدددد     ان ظدددد 
  عملااصدل   رسدن عمل أدن  تزععدن  فدإ   مت داى ج د   و دا ،ع ئظةد  عجتدن  ردل ك ن  أل  ا نبظن  ذ   ع عك  وقن  ،وع اشاعع 

  ع ئعدن   جتسدظن   داو ن ألد  وتاكظزندن عملسدانع  ، ع ا  ظد   متبعدن  باااظدص ع نو د   عنا دنة تزععدن   دا  تاعفدص ع شد ن ن  ندذ  ألد 
  و دددعا ن  ع دددي  وع ضددد عب   ع اشددداععن   ظددد)      نصددد   علزعراعددد ،  عيفقاصدددن ع   ن رسددد   ل   ع اسدددظثع   ع ع لظدددن      ع ئظةددد 
  و  دددد)  ل ئظةدددد   وعملاعلادددد   علزعرددددا  فظ ددددن  شددددن ك   ع ددددي  عملدددد ياع   وخمالددددمل  عيفقاصددددن ع ،  عنظشددددط   بعددددض  مل ن ردددد   ع نو دددد 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة 

 86 37 24 17 6 6 3 العدد 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة 

 77 101 102 92 101 88 66 العدد 
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  ل سدع  تيسدث  ميكدا ع ئظةظد  ظ لملسد و    رسدن عمل  ندذ  ع ادزعة مت    ك دن ،عجملدن  ندذع   ألظ دن عمل قع  ع نو ظ  عيفتينقظن 
   رسد عمل نظدنتن ومت   عل اكظد ، غدث عاد عجز  دا تعاد   علد  ن شد ن ع   مت   لأائدن  ع نو ظد ، عنرد عأل و  د   ع ا ظز ا 

  ع شد ن ع   دا ع  د ع ندذع تيداب ع دي ع نو ظد  ظ ثعادن   دا  وع اعن د)   لاصدنعا فاصد   ععاد  (ISO 14001)  شد ن ن
 .ع اعنقن  شاوهب   ا

فــي  (OHSAS 18001)المه يــة  :الســ مة الصــحة ناــام إدارد تيبيــظ :اقــع :ع الثالــارفــ لا

 الجزائر

  مت دن مشدن  افاعاظدن و    طاد  أنملظدن متفاع ندن ورد    بصدا  ادار ع دي عمل رسدن   دا علزعراعد  عمل رسدن  تعاد 
عيفجا نأظدد     عا نعدد    ن دد  متو  (OHSAS 18001)عجملددن     نددذع     أنملظدد   شدد ن ع   ألدد    لاصدد    رددعظ ن  خیدد   فظ ددن

(ISO 26000)    ل نظظد ،    2010و   دألو   1999    ن دطان  س  نظد  ،ت،جنعدن ن  عمل عصيا،    ن، ظ أن قلظ) ف 
  عمل رسددددن   متغلدددد   يالدددد   يف  مت    ع طئظعدددد    ددددا   ددددذ    قلظلدددد ،  ككدددد)  ع عددددنال      ددددا طدددداف عمل رسددددن   تئ ددددظ ا  فن جدددد 

  عمل عصدي  تئدي  عداتئ  متظدحت  ك دن  تئ ظ دن، وكظيظد  متمهظا دن أدا متو ذعادن حبدن  ي عصدأدا عمل   ر عء فكان علزعراع  مت ىن عيفقاصن ع 
  لملسد و ظ   عيف ادزعة  متو عمل  ظد   وع سد    ع صدا   لا نعد  رد عء لن ردا ن ب عقدا  أ   دن عمل رسدن  علزعراعد   دا طداف

  متكد  ععاد   نظدحت  متو  شادن،   د ان      أييت حبظد  عةظادنج  عن عء هلد  ن ادار علزعراعد  عمل رسدن  عيفجا نأظد ، ف ع در
  بد ي  حي د   يف  عيفجا دنأ  ع ئظةد  عن عء  مت ن جد  ن و و ظن، حملظن عمل اجن  تس عص   ألظ ن عملعا ن  عحملن ع   ا حمن 
  ندذ   ة د)  ادار  يف  ف د  وعيفجا دنأ   دذ    ع ئظةد  ع طدنبا  لمل ن ردن  ذع  ادار يف متغلئ دن ودن  اذع عنمهظد ،  ا ع ن ج 
  ةصددنع   (OHSAS 18001)عةشدد ن     ألدد   ننصددل   جزعراعدد     رسدد   تكددا مت   ال  2003ردد      نددا  عظددحت  ذا   ،عمل عصددي
 ر ظطاعك.     رس   ن  عمل عصي  أل    رس   صل  متو  ، حبظ 1999ر    
  علزعراعدددد   عمل رسددددن  عيفقاصددددن ع   عنا ددددنة  أددددا  1علزعراعدددد   ع صدددد نأ   وتع ن  أددددا  ع صددددن  ن  2006ردددد      انصددددنرظن   تشددددث

 (ISO 14001)ل ئظةدددد     ع اظنرددددظ  عخلنصدددد   لمل عصددددي    ددددن  وظ أددددن  (ISO 9001)للدددد  ن    عخلنصدددد   ع اظنرددددظ    لمل عصددددي

  ألددددد   جزعراعددددد     رسددددد   ويف  ال تااصددددد)  2004رددددد      قئددددد)  متظدددددحت  اذ  (OHSAS 18001) ل  عصدددددي     ع كلددددد   وعةمهدددددن 
  2006رد        مت دن  ك،اعرد ظط ف د    رسد  ألظ دن  صدل  عمل رسد  ع  نظدنن ع دي  2005و  2004    مت دنعمل عصي ،  

   .ألظ ن   صل  ع ي فا  شاكا، ون   2007ع ش ن ن و   أل   صل  ع ي عمل رسن  غظني ف جن 
 (OHSAS 18001)  رسدددددن  جزعراعددددد  ننصدددددل  ألددددد  عمل عصدددددي  ع اظنردددددظ  ع عنملظددددد     07كنظددددد     2010  جدددددنظي   

    رسدن   د ث  صدل   2011    رد  عد هنن فيد  عةشد ن ، ألد   لاص   طاعا ن   مت اى وعننن ص نأظ  و  رس 
 Production)ةظادن     (HELIOS)ع ئرتو ظد ،   رسد     لطنقد   (PETROGAZ)  رسد    ومهدن عةشد ن  ألد  جنعدنن

 
 .  12، ص اجا رنبص،  يف تسي  املسسسات اجلزائرية  00140موانة نظا  اإلدارة البيئية األيزو  شا ح و ظن،    -1
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d’HELIUM)     و  رسدددددددد(ENAC)     ألشددددددددان (canalisation de Travaux)    2013،  2012ومت ددددددددن   ردددددددد  ع  ،
  ،(TP COSIDER) ألشدددان  ع ع   ظددد      نعردددظك  ومهدددن   رسددد     عةشددد ن   ألددد   جنعدددنن  فااصدددل    رسدددن   2014
 COSIDER)،   رسدد  ك ردظنع   (GTP/ Installations industrielles)،   رسد   (BATICOMPOS)  رسد   

CARRIERES)   ك رددظنع     و  رسدد(COSIDER OUV. D’ART)  ا  هننعدد  ردد      2015  . ومت ددن  ددا بنععدد  ردد
ةظادددن  عخلدددزعرا    (EDIEL)  رسددد     ذ    دددن جددف    رسدددن  مت ددداى  دددا عاصدد   ألددد  ندددذ  ع شددد ن ن  فا ك دد   2017

   لصددد نأن ( ORSIM)،   رسددد  متو ردددظر  (SARPI)  رسددد  صدددن يب    ، ل  شدددآ  ع ي ظددد   رسددد  ك ردددظنع   ع ك الرظددد ،  
 .1عملخاص    عملاعقئ  ع انظ ظظ   (I2B)عملظكنظظكظ ،   رس  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  اجا رنبص.،  (ALGERIE QCM)ا عة كرتوو مل رس   عمل ق  -1
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 ةلدراسة الميدانيااطار الم هجي لثاني: المبحا ال
  متو ع اطئظاظد  وعمل دننج ع   اعد  عمل دننج بد،  دن عل دا  ا  ميظد) وع ئدنن ، عيفجا دنع أل دنء  دنى ع سدنرن  ن جتدعيف

  بنععد    رد عء ع سدئظ)  دحت وت دث ع ئنند  ظ اعد  ادن  ومتطدا  اد يف  ا  حيادن  عملظدنعو ع ئاد  مت     طلدص  دا  ع ع لظد 
  مت    د   صدنعقظا ن أت دذ  ع   اعد  فادا  ل  دننج ل  سدئ   دانع يد وظ تيسدثنن، وحمنو د   لئظدنن  مجعدحت  بعدن   متو حب دحت
عادد   اوألظددحت اذ  ف  .1 ا عظدد    ددا  ص صددظن   عن ددث  نددذع  عكاشدديحت   ددن  تكظددمل  ا يفاددن  ددا   ومت     ظددنعو  بئادد   تاددرت  

هلدن   جد       ع ن عرد   و  ب دنء اطدنع ن عر  عملظنعظظ  ارانطن ملن جنء   علنظد  ع   دا   لئاد ، ويف ميكدا ع اظدنة  دذ   
عردداخ ص ظادددنرج  ظنعظظدد  تاددد   ا     عسدد   باانعددن وت  دددظر عملعل  ددن  ع ددي  ددد  عاصدد   ألظ ددن  دددنف ع  صدد   ا 

اجداعءع   ع اأكن  ا صا  ع يا دظن  عمل  د أ    اشدكن ظ  ع ئاد   دا أدن  ن، نظد  رد اعاب   ندذع عملئاد  ا   
  عملع ظ  ل ن عر  عملظنعظظد ،   ظاعداف ألد   د  ج ، عمل رسن   نعظظعملظ نعن  ن  ع ن عر  عملظنعظظ ،  ا ا وأظ   ع ن عر  

   ع ن عر  عملظنعظظ .  ااثع و 
 إجراءات تحديد مجا  الدراسة الميدانيةالميلب ال: :  

  ندنو  عة كنظظدن  وع ادن ع        أد  اجداعءع   داو ع    لاظنة باانعن  دن  ع ن عرد  عملظنعظظد  فلادن تطلد 
ع طن دد  أب ددذ ت صددظن   ددا ع سددظن عملكلددمل ل ن عرددن   ددن بعددن ع اددن   للن عدد    ج دد  ا     قظددنة    ،  ددا  ددع ئا ظدد 

عملدددن عء، وبعددددننن شدددداع ع طن ددد    عيفظااددددن  ع شخصدددد  ا   ادددا بعددددض عمل رسددددن    قطنأدددن   عظ دددد ، لة ددددنف  ا   
وبنععدد  ردد      2017  ردد    هننعدد   نمتك ددا  ددا ردد  ع لظدد نددذ  ع عردداااق  عيفظااددن  ا  بعددض ع دد تع ع  وعملددنعاش ، و اددن  

 ( ون     ا    عخلط ع  ع ان ظ :2019
ع اظنة بن عرن  عراط أظ  أل  بعض ع اطنأن    علزعرا  ا     اجاعء أنن ند ع ع  و ادنب     اةطوة األوىل:

  ا دددا عجمل دددا  سدددة  ، و مبردددنء  صدددنحل وفددداوع وذ ددد   دددا متجددد) عاصددد   ألددد  بعدددض عملعل  دددن   دددا متجددد)  نعدددن  دددن   
 ، وتا  ) نذ  ع ن عرن  فظ ن عل :عخلنص لمل رسن  عملع ظ  ل ن عر  عملظنعظظ 

ع اظنة بن عر  عراط أظ  أل  قطدنع عملد عظئ   علزعردا  دا  د   اجداعء أدنن  ادنب    دا  سدة     دا عخلدن ن    -مت
متفدددددددن ن بدددددددئعض   دددددددذ     وعزعردددددددا ع عنصددددددد عملا عجدددددددن لل  (SPA SERPORT Portuaire Services Groupe)عملظ نرظددددددد   

عملعل  ددن  ندد   عملدد عظئ علزعراعدد  ع ددي تطئددص ظ ددنة عة ع ن عمل ددن ج  ددا متجدد)  اظددص  اطلئددن  عيفرددانع   فظ ددن، فخاج ددن  
ل  اظجددددد  مت  عملددددد عظئ ع دددددي تطئدددددص ندددددذع ع   دددددنة نمتظ  ددددد  عة ع ن عمل ن ددددد (   علزعردددددا مهدددددن: عمل رسددددد  عملظ نرظددددد  بسدددددكظكنن  

(Entreprise Portuaire de Skikda)   وعمل رسد  عملظ نرظد  بئجنعد  (Entreprise Portuaire de Bejaia)   ولة دنف ،
ا  ذ   متعضن فان ت جحت ع ئنن  ا  عمل رسا، بااب  عاف  وعقا ع اطئظص ع يعل  ملاطلئدن  متظ  د  عة ع ن عمل ن د   دا  

 
 .103، ص2009،  ع  ع شاوأل، أ ن ،  ا يةاملنهج العلمي وتطبيقات  يف العلو  االجتماباعنظر متباعش،    -1
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ا،   ع اطئظدص ع يعلد  ملاطلئدن    رسدع عملمتج)  اظص عردانع   عمل رسدا،، وت صد) ع ئنند  ا  ظاظجد   ين ندن مت  شداو 
  ع ع ظدد)  و ددا ( ناددص هلددر أددنن  ددزعش  ددا  دد    ع ع دد)     ع صدداظ   وع سدد     وع ئظةدد   علدد  ن  ا ع نمتظ  دد  عة ع ن عمل ن دد  ن

مت دددنة عل دددن  عخلن جظددد  وع   ددد      ا،جت ظددد) صددد  ن عمل رسدددو    ل دددنعاعا  ع ظ  ظددد   عيفنا ن دددن   قلددد      وعملددد ظي،  وع ئظةددد 
    اظص شاوهب عيفرانع  .  جظن ومترل ي حياذ  بحت  ا  ر ةمت ن  
ع دذ  عضددر عل  ع يدداأ،    (BCR)ع اظدنة بن عردد  عرداط أظ  ألدد  قطدنع ع صدد نأن  عملظكنظظكظدد  وعملا  د)     ددا    -ي

عملا عجددددنن بدددد     نعدددد) ب يفعدددد     (ORFEE)و اانددددن بعدددد، ع كئددددثن ب يفعدددد  رددددطظمل وفدددداع    (SANIAK)عملا  لدددد،   فدددداع  
وندددذع  دددا متجددد) ع اعددداف ألددد   دددنى وأددد  عة ع ن ع عن ددد   ل ج دددا عملا عجدددنن ب يفعددد  ردددطظمل ليف ادددزعة باطئظدددص      ا عبددد  

 اطلئن  متظ    عة ع ن عمل ن    ا متج)  اظص عيفرانع  ، فا ص) ع ئنن   ا  د   عملانبلد  ع دي متجاعندن  دا عملسدة    
 صددد) ألددد  شددد ن ن ظ دددنة عة ع ن   (BCR)  مت    دددا  ةددد  اع ئظألددد   نعاعددد  ع ادددنقظص ع دددنع ل  و سددد و ظ  ا ع ن علددد  ن و 

 .14001وظ نة عة ع ن ع ئظةظ     9001و كا نذع ع   نة عن ج فا  ك)  ا ظ نة ا ع ن عل  ن   2001عمل ن ج ر    
  اجددداعء أدددنن  ادددنءع  و ادددنب    دددا  ع اظدددنة بن عرددد  عرددداط أظ  ألددد  عمل طاددد  ع صددد نأظ    يفعددد  ردددطظمل  دددا  ددد   - 

، K-PLAST ،SIPLAST ،KAHRIF SETIF)   رسددددددن  عملا عجددددددنن لمل طادددددد  ع صدددددد نأظ  وندددددد :عمل  بعددددددض   سددددددة د

Synest، Algérie  Brandt ،IRIS ،PLAST CAL ،AGROFILM SARL ،MAMI    GROUPE ،CIRAM 

GLASS ،MGB Merouani ،SETIF PIPE ،SAFCER).    وت صدد) ع ئنندد  ا  متظددحت ن ددنك   رسددن   ددنع ن ألددر
، ون دددنك   رسدددن   (ISO 9001) ن ددد  و كدددا غدددث  طئدددص فظ دددن بددد) ادددار فاددد  ب  دددنة ا ع ن علددد  ن  عمل   ع نأبظ  ددد  عة

مت اى مت  ك  ف عرن تطئظص متظ    عة ع ن عمل ن    ا متج)  اظص عيفرانع   فظ ن وبدنمت    ع ااضدث هلدذ  عنظ  د   دا  
   .(SMI  Système de Management Intégré)متج) عاص   أل  ش ن ن ظ نة عة ع ن عمل ن ج 

عيفتصدن  ةج  أد  ا ع ع  حملظد  ألد   سدا ى ويفعد   ظلد  وعملا  لد     نعاعد  ع صد نأ  وعمل دنجر،  نعاعد     اةطوة الثانية:
ع اجن ن، غاف  ع اجن ن وع ص نأ  ونذع بااب تزوعنن بانر   عمل رسن  عملا عجنن ل  يفع  وعملااصل  أل  شد ن ن متظ  د   

  14001  وع صدددددا  عمل  ظددددد ،   لسددددد    ISO  45001  متو OHSAS  18001   لجددددد  ن، ISO  9001ن   عة ع ن عمل ن ددددد
ISO  ) و كا  اج ن ب اظجد  متظدحت ن دنك   رسد  ونظدنن ألد   سدا ى ويفعد   ظلد  وند    رسد  ن كد) علزعردا فداع   ، لئظة

 .ىنن شلا ة ع عظن ع ي اار أبظ    عة ع ن عمل ن   و كا بصي   ساال  مت  ك) ظ نة أل  
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وعملا عجدددن  ااندددن للزعردددا    عيفردددا  ن   وتاقظددد   ط وعملا رددد  ع صددداثن  وعمل رسدددن   ع صددد نأ    تع نبددد  عيفتصدددن اةطووووة الثالثوووة:  
لملنعاعددد  ع عن ددد   لا نفسدددظ  ع صددد نأظ     ع صددد نأ   وعن دددا  علددد  ن  قسدددر دددا  ددد   اجددداعء  انبلددد   دددا  سددد و   ع عنصددد  ،  

(DGCI)  1ن ظ ع ا  نةلمل أل   سا ى ع  تع ن وع ذ  عكلمل: 
عملشن ك    اأنع  ع اشاعا وع ا  ظر عملاعلا، ل ااظدظ  وعمللكظد  ع صد نأظ  وع اظنرد  ع انظ ظظد  وعن دا ع صد نأ  وع سد ا   -

 أل  تطئظا ن   
   ذ   عملانعظ  و ئ  ع ص نأظ  عمل ا جن  وج  ن  طنبا  أل  عةش ن  تاقظ  تشجظا  -
  وعيفأا ن  ع انظ ظظ  وع اظنر   وع ااظظ  ع ص نأظ  عمللكظ   ظنع     ع نو ظ    نهلظةع  ا  ع ااي ع اعنو    انبع    ن   -
  وعيفأا ن   ع انظ ظظ  وع اظنر  وع ااظظ  ع ص نأظ  لمللكظ  عملكلي  ع  صنع     عمل رسن  ظشنطن   انبع  -
 .ل ص نأ   عملاتئط  ةظ ظئع   عملانعظ اأنع    وعملشن ك  ع ئظة   نع  ا  ع اع ظ  ع ع لظن    عملسنمه  -

ند   قنر د  عمل رسدن     ع صد نأ   وعن دا  علد  ن  قسرت ص) ع ئنن   ا     عا ع  وع  انش ع ذ  مجعحت  ا  س و   
علزعراعدد  ع ددي تطئددص متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد   ددا متجدد)  اظددص  اطلئددن  عرددانع ا ن، ا  مت  ع دد تع ن كليدد     دد  انصددنء  

وغثنددددن  ددددا ع شدددد ن ع  و   دددد  ع ااظددددظ     (ISO)ع  ع عنملظدددد    دددد) شدددد ن ع   ن  شدددد  ع عمل رسددددن  ع ددددي  صددددل  ألدددد
ذع  طنبدددددا صددد نأ       رسدددد  أ   ظدددد   وع دددي تعاددد    (ALGERACمتلدددثعك   )عهلظةددد  علزعراعددد    أا دددن   وعيفأا دددن  ا   

عملطئاد     ن  عملع د    دنظ   وع ا لا عظ،  تا اا ل شخصظ  عملع  ع  وعيفراا   عملند، وختضا  ك ن ذكان رنبان و وجتن    
كدد) نظةدد     ع ارظسددظ    عأا ددن  ن  وتا  دد)   ددددن   ،ألدد  عة ع ن   أ قناددن  ددا ع نو دد   وتعددن اتجددان   أ قناددن  ددا ع اددث

 تاظظر عملطنبا .
أدا    و   سدعمل  وت ج  دن ا  (ALGERACمتلدثعك  )عهلظةد  علزعراعد    أا دن     نذ  عملانلد  ق  دن بدزش ن   اةطوة الرابعة:

ومتجاع ددن  عددحت  انبلدد  شددي ع  ندد      دد ع عهلظةددن  عملعا ددنن  ددا  عةنصددنرظن  فظ ددن خیدد  عأا ددن  نظةددن  تاظددظر عملطنبادد   
فا صدد) ع ئننددد   دددا  ددد   ندددذ   اعددد .    علزعردددا وع دددي تاددد ة ةدد   شددد ن ع  عملطنباددد   ل  رسدددن  علزعر  متلدددثعكطدداف  

يالدددد  كدددد) عةنصددددنرظن  ندددد   قنر دددد  عمل رسددددن    (ALGERACثعك  لددددمت )  عهلظةدددد  علزعراعدددد    أا ددددن عملانبلدددد  ا  مت   
علزعراع  عملعا دنن  دا طداف بعدض عهلظةدن  ع عنملظد  وع دي  صدل  ألد  ع شد ن ع  ع    د  نظ  د  عة ع ن عمل ن د  و كدا  

 عجددا    عذ وندد  نل دداغر  ددا عحملددنويف  ع عنعددن ن متمسددنء نددذ  عمل رسددن    ددعملسدد و  ألدد  نددذ  عةنصددنرظن  ع ا ددا ألدد    ا
نرددئني أنعددنن ظددذكا    ددن متظددحت يفبددن مت  عساشددث نظةددن  تاظددظر عملطنبادد  عملعا ددنن  ددا طدداف ر نهنددر ععادد و  تلرددا عهلظةدد   
علزعراع    أا ن  ن متلثعك(، لة نف  ا  كد   مت  نظةدن  تاظدظر عملطنباد  عملعا دنن  دا طداف متلدثعك عدنفع   تكدن ظمل  

 
ط   ص نأ  وعمل رسن  ع صاثن وعملا رع ن ع أل   سا ى وت   (DGCI)لملنعاع  ع عن    لا نفسظ  ع ص نأظ      عملانبل  ع ي متجاع ننن  ا  س و  قسر عل  ن وعن ا ع ص نأ -1

 وتاقظ  عيفرا  ن .
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كئددثن بدد، نظةددن  تاظددظر عملطنبادد    عاصدد   ألدد    رسددن  جنعددنن  ددا متجدد)     ظسددت نفهلددن نددذع  ددا جنظدد  ومتظددحت ن ددنك  
   ا ن ش ن ع  عملطنبا   ا جنظ  آ ا.

ع دددي  صدددل  ألددد   عيفقاصدددن ع  علزعراعددد     عمل رسدددن   قنر ددد   ألددد   نصددد   ن  أدددنة   دددا  ع ددداغر  ألددد   اةطوووووة اةامسووووة:  
 لسدددددد      ISO  45001متو OHSAS  18001،نلجدددددد    ISO  9001نظ  دددددد  عة ع ن عمل ن دددددد  ن  ع شدددددد ن ع  ع    دددددد 

  هلظةد فادن كنظد  ع لادنءع  علنظئظد  ع دي متجاع نندن  دا بعدض عملسدة  ، ل د تع ن ول  ، لئظةد (  ISO 14001عمل  ظ ،  وع صا 
    بعددددض نظةددددن  تاظددددظر عملطنبادددد  ملدددد  متمسددددنء  ألدددد     ع اعدددداف    ددددن  (  يظددددننALGERACعلزعراعدددد    أا ددددن  ن متلددددثعك  

  ألدد   ع دزش ع    دا  ع عنعدن     دن  كنظد   عملعل  دن    دذ   عيفررتشدن    د     ل  رسدن  علزعراعد ، اذ  دا   ظد عنملع شد ن ع  ع
 ون   ا  ل   :    سا ى نذ  عهلظةن 

01- Vinçotte International Algérie SPA. 

02- SGS- Algeria. 

03- Bureau VERITAS Algérie  Sarl. 

04- L'Institut Algerian de Normalisation IANOR. 

05- AFAQ AFNOR Algérie. 

06- AFAQ AFNOR France. 

07- L'Organisme Algerian d'Accréditation – ALGERAC. 

08- TUV RHEINLAND Algeria  Sarl. 

ت صدد) ع ئنندد   ددا  دد   نددذ  ع ددزش ع    عاصدد   ألدد  متمسددنء بعددض عمل رسددن  ع ددي تطئددص متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد   و 
(، وع ددي ألدد  مترنردد ن س  نعددن  ددن  ع ن عردد   01  س اأددنع نن   جددنو  نمتظ ددا عمللاددص  قددر   ظدد ، حب  ددذ أددنن ردد  ع

 و  حت  ا ا وأظ   ع ن عر .
 مجتمع :عي ة الدراسة الميدانيةالميلب الثاني: 

ن  متظ  ددد  عة ع    ع دددي تطئدددص  وعخلنصددد   ع ع   ظددد   علزعراعددد   عيفقاصدددن ع   عمل رسدددن   مجظدددا      ع ن عرددد    ا دددا   عا  ددد)
     وعملا  لدد   عنعددزو    عصددين    ددا   ل ا عفددص  عمل  ظدد (،  وع سدد     وع صددا   وع ئظةدد    لجدد  ن  عة ع ن عملاكن دد)  نظ ددنة   ن دد عمل

ع سد       ظ دنة ا ع ن  عصدي   ،  (ISO 14001)  عصي  ظ نة عة ع ن ع ئظةظ    ،(ISO  9001)ن   عصي  ظ نة ا ع ن عل  
  ملخاليدد ع  عملسددا ش  عة ع عدد    ددا  ع ن عردد    ا ددا   وعاكدد   ،  (ISO 45001)متو    (OHSAS 18001)  وع صددا  عمل  ظدد 

 .مترةل  عيفرائظن   أل  عةجنب  ميك  ن ع ي
  متنسدا عجملا دا  مي د) ع دذ  علدزء اظدحت جدزء، مت   دظ  و كدا عةنصنر ، عجملا ا   ا جزء   ف  أظ   ع ن عر مت ن  

  ا   ع ن عرد ،  دذ   لاظدنة عملانند  وع ئشداع   ن عدعمل عة كدنن  ونسد  ع ن عرد  متمهظد  نسد  ع عظ د  نجدر خیالدمل  ي ظ)،
  كدد)   ددا  عةنصددنرظ   عملعل  ددن   مجددا   يفردداان    ونددذع  عملظنعظظدد   ع ن عرددن   متغلدد       ائددا   ع عظ دد   مترددل ي  ألدد   عيفأا ددن 
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  أدا  مسظد  واثردص ألد  نصد   ن أنة  ا ن اغرفئ  .1ع شن ) لاصا عس   ةن متو عملن و  عجملا ا  تشك) ع ي  ع  ننع 
   ددا  بعددض عهلظةددن  وعمل رسددن ،  سدد ودة  مجعا ددن  ع ددي  ع لاددنءع   كنظدد   أ  ددن، فاددن   ع ئادد   بصددن   ك ددن  ع ددي   ل  ددنعملع

  ،رددكظكنن،  قسدد طظ  ،  رددطظمل،  جظجدد)،  هلنعدد ،  ع عنصدد    علزعرددا  ويفعدد   غدداع   ألدد   ع دد يفش    ددا   لعنعددن   عظاان  ددن   دد  
  ميكدا وألظدحت  .ع ئاد  ندذع ةودنت    دن متب ع دن  ادفا ع دي عمل رسدن   دا  ع ع د) س  فادن ،  ب أاعاعج وتظدز  وتو  ، با لت  
  متغداعب  ادص متهندن متردن  ألد  ع ئنند  خیان ندن ع دي تلد  أبهندنوع دي تعداف    أ نعد  متو قصدنع  أظ د  حب  دن  أظ د  عأائدن 
   ع عظ د كنظد  ا   وندا،    عرداحت غداب و ادص عجملا دا  ي د) ع شخص  و متعحت عأاان   حبس   وع ي  ن، عا ة ع ي ع ن عر 

  ع ددي   ل عل  ددن    ددا   و صددن   ع عل دد    لاالظدد)   ادد،  مترددن   تعادد   متهنددن  ايف  ع   ددا،  وج ددن    كنفدد   ل لدد   غددث  نع صدداع 
  ع دذ  ع اداب  اااظدص كدن  ذع ع  د ع  دا ع عظ د   هلد ع اظدن نوا     .2ع ن عرد     د ع ند     لئنند    نردئ   قنأدنن تشك)
  ألد   د ث رد  ع  هلدن   رسدن متهندن    متمه دن  عظ د   رن صد نفظ  تا فا  ع ي عمل رسن  س ع اظن فلان    ئل غحت، ظسع 
  طئظعد   متو  نج  دن  أا  ع   ا  باض  ونذع  عيفرانع  ،  أل   قظن  أت ثنن  متج)  متظ    عة ع ن عمل ن    ا تطئص   ذ  عنق)

    ن دعمل  عمل رسدن  نظ  د  عة ع ن  تل   ن   تطئظص  رنبا    عطظن   أل   ب نءهلن   ع اظن ن جنءوكذ   متعضن ، ظشنط ن
 OHSAS    ، ظ دنة ا ع ن ع سد    وع صدا  عمل  ظدISO  14001  عة ع ن ع ئظةظد   ظ نة  ،ISO 9001ن  ظ نة ا ع ن عل  ن

 .(ISO 45001ومت  18001
  عردا نعف ند  عن دا بنععد    ندنف ن كن   فان  حب  ن، عرا ن ن أا  إلجنب  ع اظن نر س  ع ذعا عملئا  ، أظ   خبص صو 

  عردا ن عت ن ت جظدحت ألظ دن  ار فان  عانيف ، ك)   ذ   بل غ صع ب  مت   غث  رسن ،ملع ا ى س أل  ع علظن عةطن ع 
  وا ع عد،( وندر عملصدنحل  مبردنء عنقسدنة،  مبردنء عملسدثن، عةطدن ع (ع  ظدنرمل   و سد ود عملئنشداعا عملسد و ، ا  كذ  
  باجابددد   و بطدددحت  ع ن عرددد      ددد ع  عك   وا  رف ددد   دددا  هلدددر  تسددد    ع دددي  وعخلددد ن  ع كيدددنءع    دددا  هلدددن  ع دددي  عمل  ظددد   ع يةدددن    دددا

  ،عملئاد  ، وأدن  عمل رسدن   نعن  س و ان    .متك      قظ  ذع  اجنل  أل  عاص     ن رظض ا  ن ون    رسنار
و دنعا    ع ئشداع  عملد ع     دنعا  كد)  دا   ادنء   د    دا ،عملسد و ،  دا ل عنعدن  مجعا دن ع ي عنو ظ  ع لانءع       ا

  جتابد   وأدا ع ن عرد  متمهظد  ند   ند ع ع  ظ دث ع لادنءع  ندذ   د   وك دن ع ن عرد ، حمد)  ل  رسدن    ن  ن عملمتظ    عة ع  
  ذ د   دا  أتكدنن وبعدن  ،)  عمل رسد   د  عة ع ن عمل ن د  وعيفردانع    ن تطئظدص متظ  ع ن عرد  ة  د ع عاعلدص فظ ن عمل رس 
  حمدن  ن ةعظد   يدن  ذ د  بعدن     ا ظ دن،   ل صد   ظسدع  ع دي ع عل ظد  وعنندنعف حب  دن ةشكن ظ     جز أاب باانمي  ظا ة
  ع كنفظد  عخلد ن  هلدر لدا عك ظد ع   أب  ظشدرتهب ك دن وقدن  عيفردا ن ع ، ألد  عةجنبد  إب كدنهنر  ع دذعا عملسد و ، وأدن  صدي 

 
 أ ددن ، وع ا تعددا، عان ددن  ل شددا ،  ع SPSSاإلحصووائي   الوومانمج زسووتخدا  البيوواانت وحتليوول العلمووي البحووث وأسوواليب منهجيووةع ئظددنيت،   حم دد   ع ان دد ،  يف   -1
 .184ص ،2008ن   ،  ع
   .99، ص2003غزن،   ع رتب  ، ع اط عا  اكز ،العلمي البحث مناهج  شي،  تأل ر ظ)  -2



 

 
 

 

 ميدانية على مجموعة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية  ةسدرا . ………رابع.........................الفصل ال
 

274 

  سد ،  ر  18عملظنعظظد     لن عرد   ضدع  ع دي عمل رسدن  أدن  بلد   ادن لف  .ع ن عر       ع أا عةجنب   ا يك  ر  ع ي
اردائنظ     155وقن ق  ن با تعا    ع ن،  لاعنو   عراعنع   س و  نن متبنى وع ي ع ن عر   ا و  ء ا ن مل   ع أتكنن ي ع

  108  ت ظظدددمل   دددا  يك دددنو   ، صدددنحل وا ع عددد،  و مبردددنء  متقسدددنة  و مبردددنء   دددن عء   دددا  عمل رسدددن   ندددذ    سددد ود  و قظددد  ألددد 
   سدددد ود  لنطلدددد   بسددددئ      ددددن  ع ددددئعض  عرددددرتجنع   عددددنة  اع ددددظ  ادددد عملائ  ع عددددن   عردددداا    ظسدددداطا   ال  بظ  ددددن  فادددد ،  عرددددائنظ 

 .عنرةل  ك) أا اجنبا ن أنة بسئ  وع االظ)   راا   ص نظا ن  عنة متو عمل رسن ،
 اختياراها  :مبررات بالدراسة الم  ية الميلب الثالا: المؤسسات

  س   فادن  عملظنعظظد   ن عرد ل ظنةع ا عج) قلظ)، و ا عمل رسن  طاف  ا وتطئظاحت ننع  ع ن عر      ع مت   ةن
  رددنبا    عطظددن   ألدد ع  ب ددنء  ع اظددن ن  جددنء  قددن و   ويفش ،   سددا ى أددنن  ألدد   ت شدد   ع ددي   ددا عمل رسددن      أدد   ع اظددن 

 14001   ، ظ ددنة عة ع ن ع ئظةظددISO 9001  ظ ددنة ا ع ن علدد  نعمل رسددن  نظ  دد  عة ع ن عمل ن دد  ن  تلدد   ندد   تطئظددص

ISO 18001    ظد عمل   ع صدا، ظ دنة ا ع ن ع سد    و   OHSAS45001متو ISO  ،) عمل  د ع طئظعد   ا   ل اجد ع نظد  
   دددا  ذ دد   تطلددد    اظدددص عيفرددانع   لمل رسددن       سددنمها ن  و دددنى  تطئظدددص متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد   و و   متمهظدد   وةبدداعت
  قن د  متو  ئظدصطت   ديع  أدنن ويفش    وع  عقعد  ع اطنأدن  خمالدمل   ع  نشط   ل  رسن   ع ص بئا   ع اظنة ع ئنن 
 :ع ان ظ   عمل رسن  ع ن عر  ومشل   .وننعان  سا ى أل  متو ع ارظس  عملاا  سا ى أل  عنظ    نذ  باطئظص
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 نية زلدراسة امليدانية عقائمة املسسسات امل  :(3-4)ل رقمل  جدو 

  ا اأنع  ع ئنن . املصدر:

وند     %69.67 ا     نذع علنو  ظ نظ مت  ظسئ  عراجنب  عنفاع  عملئا  ،   نذ  ع ن عر  قن   بددد  
 :ع ان ظ   ألرئني ظاظج  جنءف ن سرعمل   نذ  ع اظن  رئ يف أب   ن، ومت ن فظ ن خی  

 متهنن   رسن  اار ل ا  ظ  عيفقاصن ع  وعيفجا نأظ  وع ئظةظ  ول اند ميكا عرااصنء متبعن  ع ا  ظ  عملسانع   أ نن. -

 
 الرقمل 

 
 اسمل املسسسة 

 
 الوالية 

 دد  
االستمارات  

 املوز ة

 دد االستمارات  
املستجعة الصاحلة  

 للتحليل 
 09 10 رطظمل  (SETIF  SETS) شاك  ع ن عرن  ع اا ظ  رطظمل 01

 06 06 رطظمل  (CHIALI PROFIPLAST) شظند باو  ب ر  02

 06 10 رطظمل  (SCAEK) شاك  عيفمس    ع، ع كئثن 03

 10 10 رطظمل  (BATICIM) شاك  ب نء عهلظنك) عملص ع  أ، وملن  04

 12 15 رطظمل  (TRIFISOUD) تاعيظس   ع عل   05

 06 10 رطظمل  (SARL SBC SETIF) رظاظيظ  ب  لظ ص 06

 EURO JAPAN ) جدددددددددددددنبا متو و 07

CONSTRUCTION) 

 01 03 قس طظ   

 01 01 قس طظ    (LIND GAS)  ظ ن غنت 08

 11 12 با  ب أاعاعج  (CONDOR) ك ظنو  09

 08 10 لت    (SCIM.AT) شاك  عيفمس   أ، ع ا ت  10

 07 07 ع عنص    علزعرا (TRANSMEX ALG) تاعظس نك  علزعرا 11

 شاك  ب نء عهلظنك) عملص ع  علزعرا ع عنص   12

( BATICIM ALG) 

 01 03 ع عنص    علزعرا

 عمل رس  ع  ط ظ   ألوعو ع  انرظ  وع      لجزعرا ش ذ مت  13

(ECFERAL) 

 04 10 ع عنص    علزعرا

 07 10 ع عنص    علزعرا (ALERM COSIDER) ك رظنع  مت اعة 14

 COSIDER ) ظدددددددددد ك رددددددددددظنع   ل  شددددددددددآ  ع ي  15

OUVRAGE ART) 

 07 08 ع عنص    علزعرا

 عمل رس  ع  ط ظ   ا ظة  ع ا  16

( HYDRO_AMENAGEMENT) 

 06 10 ع عنص    علزعرا

 00 10 ع عنص    علزعرا (COSIDER CARIERE)كوسيدار  17

 عمل رس  ع  ط ظ  مل شآ  ع سك  عانعنع  18

( INFRARAIL) 

 06 10 ع عنص    علزعرا

 108 155 موع اجمل

 % 69,67 نسبة االستجابة 
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 .كج  ن   اجنان، و  ان ع كئثن  نبعض عملزعش عملعاوف  ن هلو  ت فا ع ان ع  ع اسظثع    ننتحت عمل رسن  -
 .وت  أ ن  وأن نن ل  رسن    علااع  عيفظاشن  ويفأائن ع  ع ئنن  ا كنظظن   عنو حم -
   در، عيفتصدن    بط دن أ دن ن ع  ت د  وع اسد ظ   عملسدنأنن عدن  باادنمي ندذ  عمل رسدن     سدة د متبدنع  ع دذ  ع اعدنو    -

 .لمل   ع عنا ن  ر أا وع  نتج
 .وع ئنن ، ع طلئ  عراائن    نا مهو سن  نص  بصي  ع عل   ول ئا  للن ع  عنا ن  ن -
  كنتد   ايف   دن  عاد ة  متيف  ع عدن ن  جدا   وع ي  عةنصنر     ل جا ا   ل ل   انصنرظ   بن عر   ع اظنة  عاطلئ ن  ع ي  ع اكلي   -

 أبمهظد   عمل رسدن   ت أظد     دن عهلدنف اردانطظحت   عر  ة نب  ع ن عر  نذ  جنء ذ      ا   ا نف   عملخاص    ع ن عرن 
  .ع انصا ع االظن  ع ايكث أا  وع اخل  ل  باطئظص متظ    عة ع ن عمل ن    ا متج)  اظص عرانع ا نيع عزعة عيف ا

 الدراسة الميدانية  متغيرات:  الميلب الرابع: م هج

ةجنبدد   ع ددذ  عسدد   لو عملظنعظظدد     ع ن عردد   عنرددل ي عمل  جدد  عملائددا  ت  ددظ   ع عملطلدد   ردد ف يددنو    نددذ 
 ع ن عر .   ااثع   ، لة نف  متعضن ر انو    نذع علزء ت  ظ   ن عرنذ  ع أل  فا ظن       نوع   أل  عةشكن ظ  

 م هج الدراسةالفرع ال: :  

ألدد    عردد     نعقظ  وجدد  اتئددنع  دد  ج وع دد  عسددنأن  لاظددنة أب    عردد  أل ظدد  و ل صدد   ا  ناددنرص ذع   صدد
ع عن دد  عمل ظ  دد     ع علدد ة ب عرددط  طنريدد   ددا ع ا عأددن       اددظعاا  ا  ع كشددمل أددا  ع طاعددص عملدد    عملشددكل ، فددنمل  ج ععددي

خیالددمل ل ددا ف    ع اظددن  عملدد  ج عمل رددر  لئادد   إ  فدد  ،1ألدد  رددث ع عادد) و نعددن أ لظنتددحت نددا عصدد) ا  ظاظجدد   عل  دد 
     ألددعةشددكن ظ  وع  ن دد  ن ددن ع ئنندد ، و ددا متجدد) عةجنبدد  ألدد طئظعدد  عمل  دد ع وطئظعدد  ع اسددنمبيف  وع يدداوب ع ددي عطا 

  ظن    عرا ن  ظنعظظن، عأا نن أل  عمل  ج، ع ان ظ،:فا 

  عان ظدد  نمت ددا    عرددا ن  ةجدداعء  صدد نظ   عنك ددا  ندد   ع االظلدد   ع  صددي   عملدد  ج  مت    ظعااددن :  التحليلووي  املوونهج الوصووتي  -
  نعددددن  و    نوصددددي   ددددا  ددد  (  تطئظدددص متظ  دددد  عة ع ن عمل ن ددد  ألدددد   اظدددص عيفرددددانع   لمل رسدددن  عيفقاصددددن ع  علزعراعددد 

  عملن ورد  ع  دننان وصدمل أ لظد  أ دن  يف عا قدمل  د  ج متظحت ننو  ن، ك ن مت   ا  ع ي عنرئني أل  وع اعاف  ااثعان
ندذع  و   .مجع دن عدار ع دي وعملعل  دن  ع ئظدنن  أد   ااثعادن بد، وحمنو   ع داب      تيسثنن  ا ع االظ) ا  عاعنعنن ب)

 :2عل   ن ا  ع نف ع االظل   ع  صي  ج  عمل ع عسنف فإ   بحت عا   ملن عرا ن ع
  ) سا  حب (  عملن ور ع  ننان وصمل •
  )وعيف تئنطن  ع ع قن  و انع نن نكشمل ع ع ق  ت  ظ  •
 ع االظ)(.      ان  ع، رل ك  كر ع ي عنرئني كشمل •

 
 .15، ص1990 ع ن ع اعلظر   حمنف   أ ظزن، عمل لك  ع عابظ  ع سع  ع ، ر    ، وتع ن عملعن ف، االبحث العلميأئن ع ا ا با أئن هللا ع  عص)،    -1
   .18ص ،2006ع اشب،   ،ع عئظكن  ع اعبع ، ع طئع  ،السلوكية العلو  يف البحث إىل لخاملد  ن،   صنحل ع عسنف  -2
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  قظاد  أدا ظدننان، متوو    كنفظدل  دن   عا ظز أبظحت مترل ي  ا متردن ظ  ع االظد) عملاتكدز ألد   عع االظل  فنمل  ج ع  صي  
    ظاددنرج أ لظدد  س تيسددثنن بطاعادد    دد ع حمددن   ددا  دد   فددرتن متو فددرتع  ت  ظدد   عل  دد  وذ دد   ددا متجدد) عاصدد   ألدد

ندد  متنددن مترددن ظ  ع ئادد   اذ   ع االظلدد   فننرددل ي ع  صددي   .  1   دد أظ  وةددن ع سددجر  ددا عملعطظددن  ع يعلظدد   ل ددننان
ل ددد  ع ددي تئددنمت باانعدددن  عسددث نددذع عنردددل ي وفددص  طدد ع  ع ئادد  ع ع    ذ   و ددمتو ع طاعادد  ع عل ظدد    ع ئاددد  ع عل دد 

 فاب ع ياوب وع ائن  صا  ع ياوب ونا ع  ص   ا  ع  انرج وع اع ظ ن .  عملشكل    
    نن دد   ددا طدداأل ع ئادد  ع عل دد  ع دديعردداع ن متعضددن لملدد  ج عةنصددنر   ددا نظدد  ك ظددحت طاعادداملوونهج اإلحصوووائي:    -

  ئدددددن ع عنردددددل ي ع ك ددددد  و لظددددد) ع ئظدددددنن ،  دددددا  ددددد   ع  سددددد  عملة عددددد  وبعدددددض عيف ا   لدددددأو   تعا دددددن ل ن جددددد  عن
   ن   شدك) ك د ، ول ادند ا كنظظد عةنصنرظ ، وع ذ  عس   إبظ ن  ع ع قن  وع رتعب  ب، عملااثع   ا     تامجا

 قظنر ن.
  كاد    دا عنكن ميظد  عن بظدن   لدأ عليفطد  ق  دن وعةنصدنر (،  ع االظلد   ندذع نع  صدي  ع ئاد     جد  اطدن  و 

  ألد   اعجعا دن وأ ل دن ع ن عرد ، ة  د ع ع ع قد  ذع  وع ياظسظ  وعيفولظزع  ع عابظ   ان  ون  ب     و    و و ش 
  ع ددي  ع ئظددنن   يفردداا    عةنصددنر   ع االظدد)  ورددنر)  عردداع ن   ا   لددأن  ع اطئظادد   و  علنظدد  فظ ددن،  جددنء   ددن  و لظدد)
  وع دي عيفقاصدن ع  للزعردا، عمل رسدن     أد   دا ألد  ت تعع دن س  ع دي عيفردا ن ن نردةل  ئاد  ،عمل   جدنلا تضد  ا ن
 . لن عر  عملظنعظظ   ضع 

 الميدانية متغيرات الدراسةالفرع الثاني: 

  ألد   متظ  د  عة ع ن عمل ن د تطئظدص  ر ف ينو    نذ  ع  اط  ت  ظ   ااثع  ع ن عر   ا متجد)  عافد  أت دث  
   تساخنة ع ي  عملااثع    ا ظ أ،  ب،  ع ا ظظز      ا، وذ   ظص عيفرانع     عمل رسن  عيفقاصن ع  علزعراع  ا
 :ون  ع ن عر  نذ 
  ع االظددد)،        أددد    كددد)  عمل ظدددزن  عخلصدددنر   ي ددد)  ع دددي  عملاادددثع   نددد   املتملووو ات املسوووتقلة )املتملووو ات التمييزيوووة :  -

  ، عأا ددن ع ئنندد  ألدد رددنبا   ن   عردد    عة ع ن عمل ن دد ، فنظط قددن  ددا  ع ن عردد  ندد  متظ  ددذ ندد     عملسدداال   فددنملااثع 
 OHSAS 18001و ISO، 14001 ISO 9001)  متظ  دددددد  عة ع ن عمل ن دددددد   تطئظددددددص  اطلئددددددن    ااظددددددظر  متبعددددددن   رددددددئع 

مل  ادد ،  عملعل  ددن  ع،  ظ  اخطددظ ددنة عة ع ن، ع  وندد : ع اظددن ن وعيف اددزعة، رظنردد عيفقاصددن ع      عمل رسدد    (ISO 45001متو
 ون     ا    علنو  عمل عد:  عة ع ن واجاعءع  ع ااس، عملسا ا.  ع انقظص ع نع ل ،  اعجع 

 

 
 .176، ص1982  ،  ع   نيفو ، أ ن ،البحث العلمي: متهوم  وأدوات  وأساليب ذوقن  أئظنع  وٍآ او ،    -1
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 : يوضح توامل أنظمة اإلدارة (4-4)جدول رقمل  

  ظ دنة ا ع ن ع صدا  وع سد    عمل  ظد  وفدص عمل عصدي  ع نو ظدد  ا   ع اادحم دن ردعن ع ئ دن،  دا اأدنع  ع ئنند  ليفأا دن  ألد :  املصودر:
ISO 45001:2018  وع ا  ظد  ع ع د) وتع ن ة، 2018متفاعد)  29 – 28، و قد  أ د)  ان د   ل لااد  ع د طي  لسد    وع صدا  عمل  ظد 

 .26/10/2018، ات ع  عيفط ع: https://mlsd.gov.sa/.../9%29%20 ، 20ص ع عابظ  ع سع  ع ، عمل لك  عيفجا نأظ ،
 ددا  دد   متنددر عملاطلئدددن      نعدددننن  عملااددثع  ع ياأظددد   ل ااددث ع ارظسدد  عملسدداا) وع ددي س ع  دد  نددذع علددنو   

   ، ظدعمل  لسد    وع صدا     ISO 45001متو    OHSAS 18001 لجد  ن،   ISO 9001نب، عنظ  د  عن بعد     عملشرتك 
ISO 14001  ) ن  أئن ن أا مت قنة ع ئ د    متأ    وعن قنة عملا عجنن  ع ) علنو     .ع اكن ) فظ ن بظ  ن  وع ي  ن    لئظة

و    عصددي     5.1(   ع ئ ددن  قددر  ISO 9001 دداقر     عصددي  ن  كدد)   عصددي ، ف دد   وددن  اطلدد  ع اظددن ن وعيف اددزعة  
( وددن  اطلدد  ع اظددن ن وعيف اددزعة    OHSAS 18001   عصددي  ن    ددنبظ   ،5.1(  دداقر   ع ئ ددن  قددر  ISO 14001ن

    ، ونكذع ل  سئ   ئنق  عملاطلئن .5.1( ون    ع ئ ن  قر ISO 45001و    عصي  ن  4.1ع ئ ن  قر 
  ندذ     ع ادنبا  ااثوفان  ااثعادن، فدنمل ااثتو  عملساال  لملااثع  تاأ ا ع ي ن   املتمل ات التابعة )املتمل ات النو ية :  -

  عيفجا نأظددد   لملسددد و ظ   عمل رسددد   ع ادددزعةوع دددي   ددد) أدددنن  عدددنو ف   دددن  عيفقاصدددن ع     نددد  عيفردددانع     عمل رسددد   ع ن عرددد 
  وتاشدظن  أال دحت،  عملسدا ا ل ااسد، عيف ادزعة،  ع دااكر   عملخدنطا عيفقاصدن ع  وع ئظةظد  وعيفجا نأظد ،  ع ا  ظ ظد   وعمل عط د 
     عيفأا دن   س   ردنبا    دا   عردن   عظط قن. و عملصنحل  متصاني  شن ك   س، عء ع شن )، عن  س،و  عمل ع   عراا  
  ئنععء ع شددن )، اشددعيفرددانع     عمل رسدد  عيفقاصددن ع  وندد : عن    اظددن اتبعدد  فاأظدد   مت بددا  ااددثع     ألدد ع ن عردد   نددذ   

 ملسا ا.ع ، ااسعملخنطا ع كلظ  ومت عن ع  متصاني عملصلا ، ع ااكر    و غئن   اطلئن 
ع سدددنبا  ع دددذكا      عملاادددثع  ع انبعددد  نعملاادددثع  ع   أظددد (و   عملاادددثع  عملسددداال  نعملاادددثع  ع ا ظظزعددد (وألظدددحت ميك  دددن ت  دددظ   

متظ  د  عة ع ن عمل ن د  ألد   اظدص  تطئظدص    أت دث   دنى فكدان ت  ظ    نف،  (1-4) قر    ع شك)     عملئ، ع ن عر   من ذ 
 .ع يا ظن   تاض   ن ع ي عملااثع   ب، ع انر   ع ع ق   وشاح  ،اصن ع  علزعراع قعيفسن  عيفرانع     عمل ر

 ISO املتطلبات 

45001:2018 
OHSAS 18001 ISO 

2015 :14001 

  ISO 

2015 :9001 

 5.1 5.1 4.1 5.1 ع اظن ن وعيف ازعة 

 5.2 5.2 4.2 5.2 رظنر  ظ نة عة ع ن

 6 6 4.3 6 ع اخطظ 

 7.5 7.5 4.4.4 7.5 عملعل  ن  عمل  ا  

 9.2 9.2 4.5.5 9.2 ع انقظص ع نع ل  

 9.3 9.3 4.6 9.3  اعجع  عة ع ن

 10.3 10.2 4.6 10.3 ع ااس، عملسا ا

https://mlsd.gov.sa/.../9%29


 

 
 

 

 ميدانية على مجموعة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية  ةسدرا . ………رابع.........................الفصل ال
 

279 

 : منوذن الدراسة (1-4)الشول رقمل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ا اأنع  ع ئنن . املصدر:

 

 

 

 

 

 

 

عيفرانع     :التابع  املعتمد  الرئيسي  املتمل  
   عمل رس  

عن عء ع شددددددددددددددددددددددن ) نعيفقاصددددددددددددددددددددددن  ،  أوال: 
 عيفجا نأ ، ع ئظة (. 

اشددددددددددئنع  اطلئددددددددددن  و غئددددددددددن    نيوووووووووا: 
 .لا متصاني عملص

ع كلظدددددددددددد  ع ددددددددددددااكر   عملخددددددددددددنطا  : لثووووووووووووا
 .(عيفقاصن ع  وع ئظةظ  وعيفجا نأظ ن

 ا ا.سمت عن ع ااس، عملرابعا: 

 

متظ    عة ع ن  املتمل  الرئيسي املستقل: 
 ISO، 14001 ISO 9001) عمل ن  

 (ISO 45001متو OHSAS 18001و

  اظن ن وعيف ازعة ع وال: أ 
 رظنر  ظ نة عة ع ن   نيا: 
 ع اخطظ   :  لثا
 عملعل  ن  عمل  ا   : رابعا

 ع انقظص ع نع ل   :خامسا
  اعجع  عة ع ن :سادسا
 ااس، عملسا ا ع اجاعءع    :سابعا

 

نعاجدر، طئظعد  عمللكظد ،  العوامل املسسسوية
 طئظع  ع  شنهب، ظطنأل ع س أل(.

 

 01فرضية 
 

 الترضية الرئيسية 
 

 02فرضية 
 

 03فرضية 
 

 04فرضية 
 

 05فرضية 
 

    أت

 التملووووووووذية العووووووووووووووسية 
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بيانــات  :تحليــل :الســاليب اااصــائية المســتيدمة فــي جمــع الثالــا: الد:ات  المبحــا

  الدراسة الميدانية

  وكدددذع  ع ئظددنن   ددا عمل رسدددن  حمدد) ع ن عردد   عملسدداخن     مجدددا   عن وع متنددر    شددداح  ا   عملئادد   نددذع   عسددع
  ع ن عرد   تئظدن  صدنأل و ئدن  مت عن ا  متعضدن عسدع  ك دن ع االظد)، أ لظد   د   ع ي راسداع ) عةنصنرظ  ع طاأل  شاح

  عر  عملظنعظظ .   ن ع مت عنو  عن ث س ذكا  نيف  ت تعا  عملظنعظظ  وعملا  ل    عيفرا ن ن
 الدراسة الميدانية في المستيدمة البيانات جمع ةد:ات الميلب ال: :

عن  ددد)    تسددننر مت وع  مجددا ع ئظددنن    ع  صددد   ا  عملعافدد  عمل  دد أظ  وع ظاظ ظدد   دددا  دد   ع ا ظظددمل ع عل دد 
ذع  جدددنوى     ئنندد  ا  ظاددنرجع  صددد)ن ت  هلددذ  عن وع ، وكل ددن تع   ع نقدد  عمل  جظددد    ع اظددن  عن وع  عمل نرددئ  كل دد

  ع ن عرد ، وألد     و نعدن ندذ  عن وع  عا قدمل ألد  طئظعد  عمل  د ع عملداع    عرداحت و ص صدظاحت، وعملد  ج عملائدا  ،أل ظ 
ع  ددننان عملن وردد    بعددض    طئظعدد  ع ئظددنن  عملدداع  عاصدد   ألظ ددن، فاددن ععا ددن ع ئنندد  ألدد  مت عن متو متك ددا، ايف مت  تعاددن 

 سداا  و اغد ي فظدحت نظدحت حيادص     ئنن  عيفأا ن  أل  متك ا  دا مت عن ل دا ع ئظدنن ، وند  مت داع ل اب أعننظن  عي
مت دا تطئظدص متظ  د  عة ع ن    باانعن   عملاعلص  حب  ن      ع  ع نق  وعمل   أظ . وباظ  مجا عملن ن ع عل ظ  عملظنعظظ  عراخن  ن  

  تدا ءة ع دي ع ئظدنن  ل دا  مت وع  مت بدا   عرداع ل ن فإظ دن  ،اعدعرعلز   عمل ن   أل   اظدص عيفردانع   لمل رسدن  عيفقاصدن ع 
  ندد،     ل ن عردد ،  عملاعلادد   ع ئظددنن   ل ددا   مترنرددظ   كددأ عن  عيفرددا ن ن  ألدد   عيفأا ددن   س   نظدد   عمل  دد ع،  نددذع  طئظعدد    ددا 
  شداح  علد ظ دنوف  لن عرد ، و عأ د    يسدان كدأ وع  عمل رسدن ( واثردص  وبعدض وعملانبلد  عن وع  نعمل ن د  رداع ل ع

 :مت عن  ك)
  مت    ظشدددرتهبف  ،ي ددد) عمل ن ددد   اعقئددد   اصددد  ن، عدددار فظ دددن مجدددا عملعل  دددن  أدددا عملسدددا نف بشدددك)  ئنشدددا  :املهحظوووة  -

  (وعملانبلددد   عيفردددا ن نن  عن عتدد،   دددا  كددد)  ا    ع  عقددا . و   تكدد   عمل ن ددد   قظادد  وذكظددد  وشدددن ل  ل ظددا ع ع نصدددا عملطل بددد 
  مجدا     عملسداخنة عنردل ي أدا متنظدنن ع   دا بادض تسداخنة  عمل ن د    إفد    او د  عمل ن د ،  دا قدن ع عاضد  ن  
    ن نتددحت  عسددج)  ع ئنندد   مت    تعددي  بك هنددن  وذ دد   وعملانبلدد ،  عيفرددا ن ن   ددا  كدد)  أددا  ختالددمل  عمل ن دد   مت    ايف  ع ئظددنن ،

  أدا  ع كشدمل  فن  د   د د  عيفظائدن  ا  ظدننا   دن متو نن  د   عظ، فع طداأل   دا ذ د  غدث متو مترةل  قنر   عراخنعة  بنو  
  عةجنبد  ا دا  ع يعد)  و   عملشدننن   دا أدن  ألد  - ع الانرظد  متو عملئنشدان رد عء –   ن نت دن وتاكدز ،  1متردئن ن وق عظظ  دن

 .عيفرائظن   مترةل   ا ر ع  ك) أل 
  حيدددنو  متندددنمهن ونددد  ع ئننددد  ع ادددنرر  تينأددد)  ي ددد  بددد، شخصددد،     قدددمل   عج ددد ، نظددد أئدددن ن أدددا  :  املقابلوووة  -
  عسددا ث بعددض عملعل  ددن  متو ع اعئددثع   ددنى عل ددا وندد  عملئادد ث وع ددي تددنو  ندد   آ عرددحت و عاانعتددحت، ف  ددنك   مت  نبلدد لملا

 
   .69ص  ،  8200،  ع  ا اعء، عن   ،  منهجية البحث العلمي ضث كنظر    ،   ر  ر    ع ل ت ،    -1
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   ن عددن ك  جددحت، فيدد    نرددئن   اعددن   نةانبلدد  ع ئنندد   ل ئادد ث وج دد  ل  ددن  يف ميكددا عاصدد   ألظ ددن ايفبظددنن  و ع
  أ لظد  تدار بد، ع ئنند  وشدخ  آ دا   . ف د1ع ئنن   او ن  مبع  ومسنع ص   وكل ن  عنشدخنص    د ع ع ئاد 

  نداو    عردا ن ندذ     ،2متو    أ  متشخنص، تطاح   هلن متردةل  وعدار تسدجظ) اجدنلار ألد  تلد  عنردةل  عملطاوند 
   دا  عملادنب   بدئعض  عيفرداعنظ   ا  لدأن ع ئاد      ع شاح ا  لة نف   قظا   عل  ن  أل  عاص    ا ظا كا

 . صنعقظ  وذع   ن     أل ظانرج ا  وع  ص   عةجنل  ة اعء حمنو     ونذع  رسن ،ملل  عملساج ب عةطن ع 
  عنرنرددظ   عحملددنو   طدداح  متجدد)   ددا  ع ن عردد ،  حمدد)  عمل رسددن   واطددن ع    ددنعا    ددا   ع شخصددظ   لملانبلدد   عيفردداعنظ   س    اددن 
  لكدا، غ د ب كد) واتع د  سدثتيعي و عرداج   كد) شداح بُاظد  ع ن عرد ، حمد)  ل  رسدن  عيفردا ن ن عمل ج د     عملعدنن
  عهلددددنتمل    دددد)  عن دددداى  ع طدددداأل  فضددددل ن جت دددد   فاددددن   وبددددذ    ع  قدددد ،  و بدددد   عةجددددنل   جنعدددد    دددد ن    متجدددد)   ددددا  ومتعضددددن

 .  رائظن   ت تعع ن   وعملاعر  
  ند   و دعظ  ظ دنة عة ع ن عمل دن ج عمل رسدن  بعدض  دن مت دنت ن ع دي ع  اثردص، بعدض   ي ل  :واملستندات الو ئق   -
 نع   فظ ن.اروعيف
بظدنن     جد) عاصد   ألد متنن ورنر) ع ئا  ع عل   عملساع ل  أل  ظطنأل وعرا  دا  متتعا  عيفرا ن ن  االستمارة:   -

 ددا عيفظااددن ع     ل دداغر  متو  عل  ددن  تاعلددص أبندد ع  ع  ددن  متو  ظدد هلر متو عجتننددنار، وأتيت متمهظا ددن كددأ عن ل ددا عملعل  ددن 
عيفرددا ن ن ألدد  متهنددن مندد ذ     فاعددا  ف  . قدد  وعل ددن اذع  ددن قدد    لملانبلدد  وعمل ن دد ع   ع   ع ددي تاعدداب هلددن ك هنددن عقاصددن 

ك دن ميكدا    .3متو  شكل  متو   قدمل  ج) عاص   أل   عل  ن  ن       ععضر    أ  مترةل  ت ّجحت ا  عنفاع   ا مت
 د  متو   اطدن   دظص ألد   نع  اشد )وعرا    وقن تساخنة أل  اطن   متهنن ورظل   ا ورنر) مجا عملعل  ن  متعضن تعاعي ن

و اددن س عيفأا ددن  ألدد  عيفرددا ن ن   اأددنع  نددذ  ع ن عردد  بطاعادد   رظسددظ  ل ددا ع ئظددنن  ع ضدداو ع ،    .4ظطددنأل عمل رسدد 
لأائددن  متهنددن ورددظل  ي دد)  عظددن ع  ا نظددن مندد  ع ئظددنن  عجمل عدد  بطدداأل عيفرااصددنء عملخاليدد ،  ددا  دد   طدداح عنرددةل  متو  

فاع  ع عظ   عملن ور ، ول اند تك   عملعل  ن  ع ي عار عاص   ألظ دن قنبلد   ل ان ظد . ونجد)  مت ل  ن أأاب ع ئ    ظيس
 صظنغ  عيفرا ن ن   شكل ن ع   نر  فإظ ن عتئع ن عملاعن) عمل  جظ  ع ان ظ :

ا   دد  أدد ج   ، حبظدد   ددا  ةنددذ  عملانلدد     دد  جددذع قئدد) مت  أت ددذ عيفرددا ن ن شددكل ن ع   ددنر  مرحلووة التجريووب: -1
  عخلط ع  ون :

 
 .69، ص2009،  ع  نن ن، أ ن ،أساليب البحث العلمي   ع زغي،  فنعزن مجع  ع  جن ، ظئظ) مجع  ع  جن ،  نجن  ع  -1
  .96.ص2009،  2ثن، أ ن ، هبملس  ،  ع عأساسيات البحث العلمي  ذ  ع ضن ا،    -2
   .182، ص2008 ع ع  عملطئ أن  علن عظ ، ع طئع  ع  ن   ،  ،  تدريبات  ل  منهجية البحث العلمي يف العلو  االجتما ية شظن ت وعيت،    -3
  .46، ص1998،   ش  ع  ع ش ني،  املنهجية يف كتابة البحوث والرسائل اجلامعيةأ  ن  نسا أ  ن ،    -4
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  عيفأا دددن  ألددد     أددد   دددا ع ن عردددن   ع ن عرددد ، وس   فا دددظن    دددا   ينشدددظن  عيفردددا ن ن  تصددد ظر  س    ادددن   :األوىل  اةطووووة
 خی      ع عيفرانع     عمل رس  عيفقاصن ع . ة   ع متظ    عة ع ن عمل ن  ، متو فظ ن عن ا تعلص ع سنبا  ر عء

  جن عد  ردطظمل،  دا حمك د، ومتردانذعا عملشداف عنردانذ ألد  عنود شدكل ن    نردا نعيف أداب س  :الثانيووة اةطوووة
  عردددداط أظ  مشلدددد   دددد ث  بن عردددد   ع اظددددنة   دددد     ددددا  عمل رسددددن   اطددددن ع    ددددا     أدددد   ألدددد   ت تعع ددددن  ا   لة ددددنف 

تاعيظسدددددددد       رسدددددددد    ،(BATICIM)لتسددددددددظر      رسدددددددد :  وندددددددد   رددددددددطظمل  ويفعدددددددد      ت شدددددددد   عقاصددددددددن ع     رسددددددددن 
(TREFISOUD)    شد  ألد     رسدو(CHIALI) دذ  اطدن  عع د)  15 ألد  عنو ظد  أا د  عيفردا ن ن ، نظد   

  عهلن د  عملارتندن  وع اعدنع   بعدض أا د ع وع دذعا عحملك د، طداف  دا عملان د  عمل ن دن   د   عمل رسدن . و دا
  عا نشد  ةدن و ظد نع  ن ن  عيفردا ع اعدنع) س  عيفرداط أظ ، ع ن عرد       ا ا ظ ن ع اعاب س  ع ي عمل ن ن  وبعض
 .عل ا ع ئعض صظنغ  ع ئعض واأن ن وتئسظ  ع عئن ع  بعض نذف س  نظ  وعملارتنن ، عمل ن ن  ونذ 

  و ن ج دن   ع د) علزعردا   ا  علن عظ،  عنرنتذن   ا     أ   أل   ت تعع ن  اأن ن  س   تعنع) عيفرا ن ن عن ب الثالثة: اةطوة
عاعلددص    آ عء عحملك دد، وعقرتعنددنار فظ ددنألدد    ن ددن  و   ع(، وب ددنء02ر   قددلاددص  نمتظ ددا عملحمك دد،  تسددع     أددن نر  وبلدد  

  دن عيف ادزعة  وع دي س ليفرا ن ن، ع ي ي    نقشا ن  ئنشان  ا ك) حمكر  ا     جلس  ن ع   ااض  ع ص  ن متك دا،  
   شكل ن ع   نر .   عيفرا ن ن عأا ن   ظار عملطاون ، عةشكن ظ  خینة ةن

كاك ل  ملن س اونت    عملانل  ع سدنبا  يد  صدظنغ  عيفردا ن ن   شدكل ن ع   دنر  نمتظ دا  النهائية: ة اغ الصيمرحلة   -2
 (، آ ذعا   أ، عيفأائن  ك) عمل ن ن   ظار   عن ث صظنغا ن بشكل ن ع   نر  كن اند:03عمللاص  قر  

وعملاعلاد  للد  ، ع سدا،    اصووة رفووراد العينووةاةت  يوواانالبوعخلنص لملعل  ن  ع عن   وع ذ  عاضد ا:    اجلزء األول: -أ
ع شدددد ن ن عملااصدددد) ألظ ددددن نعملسددددا ى ع اعلظ دددد (، عنقن ظدددد    عمل رسدددد  نعخلدددد ن عمل  ظدددد ( وعملسدددد   ع دددد ظظي  نع ن جدددد   

   وعملا  لدد   : عرددر عمل رسدد ، عملاددا عيفجا ددنأ ، ات عدد  بيوواانت خاصووة زملسسسووةع  ظظيظدد (، وكددذ   عاضدد ا نددذع علددزء  
ع  شنهب، طئظع  ع  شنهب، طئظع  عمللكظ ، أن  ع ع ن  لمل رس  وظطدنأل ع سد أل، وتاجدا متمهظد  ا  ع  ندذ  عملاادثع     ععبن 

  عيفردا ن ن ا  ع اعداف ألد   صدنر    رسدن  أظ د  ع ن عرد ، وعيفرداعنظ   دن   أ لظد  ع االظد)  ايسدث ع ع قددن   
 ب، بعض عملااثع .

 ل  حمنو  عرا ن ن     ع ع ئا  ع ذ  عاك    ا حم  عا ومهن:رةمت )  وعملا    اجلزء الثاين: -ب

باطئظدص  اطلئدن  متظ  د  عة ع ن عمل ن د   حمد) ع ن عرد   ع ذ  عضر ع ئ    عملاعلا  ةنى ع ازعة عمل رسن     احملور األول: -
  نظظد ، وعشدا ) ندذع عحملد   ألد  م(ISO 45001 متو OHSAS 18001و ISO 9001 ،ISO 14001) كد)  دا  

 ب نع   تأ  أل  منظظ  حمنو  فاأظ  كن اند:  (38)      و 
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 .07ا    01: عاعلص بئعن ع اظن ن وعيف ازعة، وعضر ع ئ     ا 01* عحمل   ع ياأ  
 .11ا    08وعضر ع ئ     ا   عة ع ن،: عاعلص بئعن رظنر  ظ نة 02* عحمل   ع ياأ  
 .18ا    12   ا     ئضر عوع بئعن ع اخطظ ،: عاعلص  03* عحمل   ع ياأ  
 .23ا     19: عاعلص بئعن عملعل  ن  عمل  ا ، وعضر ع ئ     ا 04* عحمل   ع ياأ  
 .28ا     24: عاعلص بئعن ع انقظص ع نع ل ، وعضر ع ئ     ا 05* عحمل   ع ياأ  
 .  33ا    29: عاعلص بئعن  اعجع  عة ع ن، وعضر ع ئ     ا 06* عحمل   ع ياأ  

 .  38ا     34: عاعلص بئعن اجاعءع  ع ااس، عملسا ا، وعضر ع ئ     ا 07  اأع ي * عحمل  
وعشددا ) نددذع عحملدد   ألدد   ،  ع ددذ  عضددر ع عئددن ع  عملاعلادد  ب عقددا عيفرددانع     عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد   احملووور الثوواين:  -

 حمنو  فاأظ  كن اند:  مت بع   تأ  أل    أئن ن  (50)مخس   
 .25ا    01، وعضر ع ئ     ا عن عء ع شن ) نعيفقاصن  ، عيفجا نأ ، ع ئظة (عن  بئص  عاعل:  01* عحمل   ع ياأ  
 .38ا     26وعضر ع ئ     ا   ،: عاعلص بئعن اشئنع  اطلئن  و غئن  متصاني عملصلا 02* عحمل   ع ياأ  
  39، وعضدر ع ئ د    ددا  (ظد نأجا ع دااكر   عملخدنطا ع كلظد  نعيفقاصدن ع  وع ئظةظد  وعيف: عاعلدص بئعدن  03* عحملد   ع ياأد   

 .45ا  
 .50ا    46: عاعلص بئعن مت عن ع ااس، عملسا ا، وعضر ع ئ     ا 04* عحمل   ع ياأ  

 :عمل عد علنو    عيفرا ن ن حما ى ت  ظ  وميكا
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 االستمارة  حمتوى وصف:  (5-4)  جدول رقمل 

  ا اأنع  ع ئنن . املصدر:
 الدراسة الميدانية في المستيدمة البيانات تحليل ةد:ات :ثانيالميلب ال

  ا ع ئظددنن  عملطل بدد   لئادد ، فإظددحت أددن ن  ددن عددار  لظل ددن وفاددن ملااضددظن  ع ئادد ،   نددذعمجددا  نء  ددبعددن عيفظا دد
بظدنن  عيفردا ن ن،    ملعنلد   (25SPSS.)  بدان ج  عجملن  س عراخنعة ظ نة ع االظد) لادزة عةنصدنرظ   لعلد ة عيفجا نأظد 

، أددا  1ع علد ة عةظسددنظظ   متظدد عع ع علد ة  نصدد   لددملا  خموعسداخنة نددذع ع د ن ج  االظدد) مجظددا متظد عع ع ئظددنن  عةنصدنرظ   
عسدد   هلددر لردداخ ص  ظدد   حبطاعددص عردداخنعة بعددض عيف ائددن ع  ع ددي عاظا ددن نددذع ع دد ن ج، و ددحت متمهظدد  كئددثن  لئددنن ،  

  عدد) ، و وف   ددن بشددك) متفضدد)   لظدد) بظددنن    عرددنارندد) عملشددك   ع ئا ظدد  عملعاددنن و  مبى قنبلدد   لاطئظددص  ددا  دد    
  عملاوظدد ،   ل اددنرج  و يصدد   كددن    أا ددن  هلددر  وعضدد ا  ع ئددنن ،  بدد،  شدد ان  عنك ددا  متظددحتندد       نددذع ع دد ن جزعظددات لمتبدد ددا  

 
 Statistical Package for Social Sciences. 

،  ع  نن ددن  تسوو  النتووائج: معاجلووة البيوواانت مووع اختيووار شووروو التحليوول وتspssاإلحصووائي  ج  حتليوول البيوواانت اإلحصووائية زسووتخدا  الوومانمحم      ددن  ع ئظددنو،   -1
 .  17، ص2005 ل شا وع ا تعا، ع طئع  عنو ، أ ن ، عن   ،  

 سئلة  دد األ احملور  األجزاء 
 5 ع عظ    أبفاع   نص   بظنن  اجلزء األول: معلومات  امة 

 7 لمل رس    نص    ن نظب

 
 
 
 
 
 
 

 حماور االستمارة اجلزء الثاين:  

 كد)   نى ع ازعة عمل رسن  حم) ع ن عر  باطئظص  اطلئن  متظ  د  عة ع ن عمل ن د  احملور األول:
 .(ISO 45001أو  OHSAS 18001و ISO 9001 ،ISO 14001) ا 

 7 ع اظن ن وعيف ازعة 

 4 رظنر  ظ نة عة ع ن 

 7 ظ ع اخط 

 5 عملعل  ن  عمل  ا  

 5 ع انقظص ع نع ل  

 5  اعجع  عة ع ن 

 5 اجاعءع  ع ااس، عملسا ا 

 عمل رسن  حم) ع ن عر . وعقا عيفرانع     احملور الثاين: 
 25 عن عء ع شن ) نعيفقاصن  ، عيفجا نأ  وع ئظة ( 

 13 اشئنع  اطلئن  و غئن  متصاني عملصلا  

 7 لظ  نعيفقاصن ع ، عيفجا نأظ  وع ئظةظ (  كع خنطاع ااكر   عمل 

 5 مت عن ع ااس، عملسا ا 

 100 اجملموع الولي ألسئلة االستمارة  اجملموع 
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 ان ئظد   وتينصدظ) انصدنرظ  وعفظد     خماجنتدحت  دا أ دص  ر     عيفراخنعة وعمل   قظ  ع عن ظ  وع دي تد مب ، ع االظ)   وع ساأ 
 عراخنع  ن   نذع ع ئا   ن عل :  س  ع يا ب، عن وع  عةنصنرظ  ، و 1ع ئا ث وع ن عرن 

  ا متج)  عاف  صنأل و ئن  ع ئظنن .  :(Cronbach Alpha)اختبار معامل كرونباخ ألتا   -
   عئددددن ع   ع ئ ددددنر   ع صددددنألو ع ددددنع ل     عيفتسددددنأل  صددددنأل ددددا متجدددد)  عافدددد   :  (Pearson)االرتبوووواو ب سووووون    معاموووول  -

 عيفرا ن ن.
   ع اعاف أل  تكاع ع  عةجنل  وع  س  عملة ع . كاميل ي  ا     نذع عنرالتوزيع التوراري:   -
   . ا متج)  عاف   نى تاكز عةجنل    ع اظن   ع،  نى متفاع  ع عظ    املتوسط احلسايب: -
 . ا متج)  عاف   نى تشا  عةجنل   نى متفاع  ع عظ   أا ورط ن عاسنيباالحنراف املعياري:   -
: عسدداع )  ددا متجدد)  نعددن طئظعدد  ع ا تعددا مت   ددنى  (Kolmogorov-Smirnov)  اختبووار كوملوووكروف ووو  نوووف  -

 ضدددد ع ع ئظددددنن  ا  ت تعددددا طئظعدددد  نل ع  ددددرت ( متة غددددث طئظعدددد  نيف ل ع  ددددرت (، ن  كدددد) ظدددد ع     ددددن خیضددددا ملعنلدددد   
حت   دان ع  (، وندذع  د04انصنرظ   نص ، أل ن مت  ع ئظنن    نذ  ع ن عرد  ختضدا  لا تعدا ع طئظعد  نمتظ دا عمللادص  قدر  

 ع شك) عمل عد.
 ( Kolmogorov-Smirnov)اختبار كوملوكروف و  نوف    :(2-4)الشول رقمل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   .(SPSS.25) ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  املصدر:

 
،  2009 شددا، ع طئعدد  عنو ،   ل،  ع  وعردد)   spssأسوواليب اإلحصوواء )للعلووو  االقتصووادية وإدارة األ مووال مووع اسووتخدا  بوورانمج  ع ئلددنعو ،    أئددن عا ظددن أئددن عجملظددن  -1
  .34ص
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عطدددنن خلظدددن ع       قظ دددعسددداخنة  اظدددن  ع اشدددا  بددد، عملاادددثع ، ونددد  أئدددن ن أدددا ع يددداأل بددد، متكددد  ومتصددداا  املووودى:    -  
 اظددن  عيفرددا ن ن، وعيظددن    نعددن عجملددنيف  ع ددي ت ا دد  ا ظ ددن عةجددنل  وتيسددا  سددا ى عةجنبدد ، نظدد  س عردداخنعة  

، حبظدد  عكدد   تاتظدد  عةجددنل  ك ددن  1 اظددن   ظكددا  عخل نردد  ع ددذ  ععادد  متك ددا عملاددنعظ  شددظ أن  اظددن  عيفجتننددن 
 عل :

 : درجات املوافقة حسب مقياس ليورت اةماسي(6-4)اجلدول رقمل    

، 2008عن   ،  أ دن ، وع ا تعدا،  ل شدا وعرد)  ع ، SPSS زسوتخدا  األساسوي اإلحصوائي التحليول ،جد  ن حميد ظ :املصودر
 .23ص
جنل  متفاع  ع عظ   وفان  ل ا رطن  عاسنبظ  عظسجن ن  ا  اظن   ظكا  عخل نرد  ع دذ  ب ظد  ألظدحت مت عن  ار اسظوس ت

، حبظدد  تضددنف نددذ   (0.8=5/4)وع ددي عددار قسدد ا ن ألدد  أددن    جددن  عملاظددن     (4=1-5)ع ن عردد ، وقظ دد  عملددنى  
 ع اظ    لاظر عملعطنن  ك)  ظن ،  ن عس   باانعن ع يةن  ع ان ظ :

 : حتديد درجات املوافقة حسب قيمل املتوسط احلسايب (7-4) رقمل  ولجلدا

 س و ا  سا ى ع ائ   ك رظل   لااظظر ع عنة  إلجنل  أل  ك) بعن  ا متبعن  حمنو  ع ن عر .*
 ملاظن   ظكا  عخل نر . ع سنبا  ع ن عرن  أل  عأا ن ع ع ئنن ، اأنع  ا : املصدر

   عدددحت  اانعدددن عجتدددن  اجدددنل   ثع اادددردددطن  عاسدددنبظ   ل: عدددار  ان ظددد  عملا  (test du Valeur)املتوسوووط الترضوووي    -
ا     (01)، فكدد) أئددن ن تدد ا   ددا  (03)عملئادد  ، ندد   أئددن ع  وحمددنو  عيفرددا ن ن، و  نددذ  ع ن عردد  تاددن  قظ اددحت بدددد  

وقن عأا ن عملا ر  عاسدنيب  عيف    .3=5(/5+4+3+2+1)وألظحت فنملا ر  ع يا   عار نسنبحت  ذ  ع طاعا :   (05)
و عيف ألد   سدا ى  ا رد  اذع كدن   سدنوش  ددحت، و عيف    (03))  دا ع  ردد  ع يا د   متقد  كدن   سدا ى  د خيض اذع  ألد   

 .(03)أل   سا ى  اتيا اذع متك   ا ع  ر  ع يا    
  :  عظ   وعننن  اانعن اجنل  عملئا  ، ن   حمنو  ع ن عر  ةان ظا ن  ا عملا ر  ع يا  ."t"اختبار  -

 
      .27، ص2010،  ع  جاعا  ل شا وع ا تعا،   spss (16-15 versionالتحليل اإلحصائي للبياانت زستخدا  برجمة    حم ن  ث رلظر متب تعن،  -1

 غث   عفص بشنن  غث   عفص  ن  ن ن   ا    عفص     عفص   عفص بشنن  املقياس 
   ج   1   ج   2   جن   3   جن   4   جن   5 الدرجات

 * درجة املوافقة االجتا    قيمة املتوسط احلسايب املرجح لإلجازت 
  عظمل جنع   غث   عفص بشنن  1.80ا     1 ا  
  عظمل غث   عفص 2.60ا     1.80 ا  
  ا ر     عفص ا  نن  ن  3.40ا     2.60 ا  
 تياا   عفص    4.20ا     3.40 ا  

  اتيا جنع     عفص بشنن  5ا     4.20 ا  
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 ع كلظد   ل  د ذ (  عملع  عد   ع يا دظ  نع ائدن   يف ائدن   ع   د ذ   صد نظ    ا  ن اأك ل  ساخنةع  ار:حندله  التباي    حتليل  -
 .(F)فظشا   ت تعا  لراخنعة وذ  

  قدن   ع  عندن   دا عملائاظد  وع  سدئ  ع ادنبا   ل اادث عملسداا) عملاادث تيسدث متو أت دث ظسدئ  عادظ :  (2R)التحديوود   معاموول  -
   دا متقداي   عن د) ع اانعدن  قظ د  كنظد  وكل دن ،ع عشد عرظ  طدنء أل  متو ع ن عرد   دن   مت داى  سداال  تاجدا ملاادثع 

 .ع انبا  عملااث باظر  لا ئ  صنا  عيفينع   عن    كنظ  كل ن ع  عنن 
   ندذ  ع ااع  عملعا دنن مت  قنأنن عمل ج  ن، نظ  ع ياوأل  ايسث  :(One Way Anova)األحادي   التباي   حتليل  -

  ع د   (F)، ةعد  تعاد  قظ د   0.05  دا متقد)  ع  عد   سدا ى أ دن   (F) اظ د    رظ عةنصدن ع نيف د  نقد   ألد  تعا دن  عان د 
 ع يا ظ . تائ) أ نرذ  ،0.05  ا متق)  يف ا ن  سا ى كن   اذع انصنرظن

عسداع )  دا متجد)  نعدن   جد  وعجتدن  أت دث   :(Régression linéaire simple)اختبار االحنوودار اةطووي البسوويط    -
 ا ن ك ظ  شاعط  مت  عك   ع ا تعا طئظع .  ننبظ   آ ا أ ن ن تك    ااث أل

عساع )  ا متج)  نعدن   جد  وعجتدن  أت دث    :(Régression linéaire multiple)اختبار االحندار اةطي املتعدد    -
 أنن  ااثع  أل   ااث وعنن أ ن ن تك   بظننار ك ظ  شاعط  مت  عك   ع ا تعا طئظع .  

 )االستمارد(  الدراسة الميدانية دةدا صدق :ثبات :ثالاالميلب ال
      قظدد   بكدد)  نظانرج دد  ألدد   عيفأا ددن   ا كنظظدد    ددا  وع اأكددن   ، ن نعيفرددا  و صددنعقظ   صددا    ددا  ع اأكددن   متجدد)   ددا

 .وع  ئن  ع صنأل يف ائن    نا ضنأ   ا يفبن 
 االستمارد صدق  الفرع ال: :

  صدددنأل   دددا  ل اأكدددن   وق  ددن  ،ننرددد  اظ  و دددع    ددن   ن نعيفردددا  أئدددن ع   تاددظ   مت    ع ن عرددد    مت عن  بصدددنألن  عاصدد 
  ، ن نعيفردا   عئدن ع  ع دنع ل   عيفتسدنأل وصدنأل (،عحملك د، صدنألن  ن ن  ردا ع  دننا  ع صدنأل    ،  ا  ن نعيفرا

 . ن نعيفرا حملنو  ع ئ نر  وع صنأل
   دنو دنى أ قا ألدظ ر تطئدص وملدا تاظ  ملن عيفرا ن ن أئن ع    نرئ   نى فكان أل  عا ة  :الظاهري الصدق :1-1

   دا  ع د) علزعردا عحملك د،  دا أدن  ألد  عنو ظد  صد  ان   عيفردا ن ن أداب س  عمل طلدص ندذع و دا ليفردا ن ن ككد)
  ظ دددانر  ن دددذ وج ددن   (02نمتظ دددا عمللاددص  قددر  ذو  عخلدد ن وعيف اصددنص     ددداحمك دد،  تسددع     أدددن نر  وبلدد    و ن ج ددن
  و قد  رد    ت ا د  ا ظدحت، و دنى  ل ا   ع دذ  نئن  أ ك)   ر   نى    ا وع اااص تعنعل ن   آ عر ر  ا وعيفراين ن
  مت عء  د ء وىف ملشدك) ع ن عرد  و اظدص متندنعف ن، عيفردا ن ن مشد   و دنى  عئدن ع  عيفردا ن ن، وع عل ظد  ع لا عد  ع صدظنغ 
  وتعدنع) ن ع ،عئدع  بعدض س ندذف نظ  و ارتننار   ن نار أل  ب نء عيفرا ن ن اأن ن تعنع) س  عحملك ، ع سن ن

  ومتك دا ع ن عرد  أظ د  متفداع   دنى و د نن وف  دن متك دا  اصدئ  ع ياداع ، بعدض صدظنغ  واأدن ن أئدن ع  مت داى،ف   ا دنو 
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  اشدددكن ظ  ع ن عرددد   ألددد   وجتظددد   ختدددنة عمل  ددد ع  ظادددنرج  ألددد   عاصددد    و ضددد ن    ع ن عرددد ،  ندددذ      ددد ع  قظدددن      صدددنقن
 .وفا ظنان

  فاداع  عتسدنأل مجظدا   دنى  ن نعيفردا  ن ع عئد ع دنع ل  عيفتسدنأل بصدنأل وعاصدن   الووداخلي: االتسوواق صوودق  :1-2
  ق  دددن  وألظدددحت  .مت دددا  شددد ء  تادددظ   ويف   اظنردددحت  و دددع    دددن  تادددظ   ع عئدددن ن  مت    مت حت  ا ظددد  ع دددذ  ت ا ددد   عحملددد     دددا  ن ن  عيفردددا
   ل اد   ع دذ  ع كلظد  وع ن جد  عحملد   أئدن ع   دا أئدن ن كد)   جد  بد، (Pearson)  عيف تئدنهب بثرد     عن د) حبسدني

 ، ون       ك ن عل :اانع ي نذ  ا ظحت  ا ت 

 دددنى ع ادددزعة عمل رسدددن  حمددد) ع ن عرددد  باطئظدددص  وعملا  ددد)      الووووداخلي لتقوووورات احملووووور األول:االتسوووواق  صوووودق  أوال:  
 ون         علنو  ع اند:،   اطلئن  متظ    عة ع ن عمل ن  

 األول  احملور مع  تقرات ل صدق االتساق الداخلي ل يوضح:  (8-4)اجلدول رقمل  

 .0.05ى  يف   عيف تئنهب  ع  انصنرظن أ ن  سا   *    .0.01عيف تئنهب  ع  انصنرظن أ ن  سا ى  يف   ** 
 .(SPSS.25)اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج ا   :املصدر

رقمل  
 التقرة

  املمع
رتباو  اال

(Pearson) 

مستوى  
الداللة  
 املعنوية 

 
 النتيجة 

رقمل  
 التقرة

معامل  
االرتباو  

(Pearson) 

مستوى  
الداللة  
 املعنوية 

 
 النتيجة 

 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.783 20 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.737 1
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.804 21 ن ع (      ع  ع تئنهب ع جن 0.000 **0.763 2
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.736 22 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.704 3
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.811 23 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.697 4
 ن ع (  ع    تئنهب  ع نع ج 0.000 **0.836 24 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.727 5
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.827 25 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.761 6
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.816 26 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.808 7
 ن ع (  ع     ع تئنهب ع جن 0.000 **0.747 27 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.840 8
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.734 28 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.792 9
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.802 29 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.730 10
  (ن ع  ع    ع تئنهب جن  ع 0.000 **0.807 30 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.805 11
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.750 31 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.770 12
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.794 32 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.754 13
 ن ع (  ع    ئنهبع ت  ع جن 0.000 **0.835 33 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.795 14
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.820 34 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.743 15
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.798 35 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.754 16
 ن ع (    ع  ع تئنهب ع جن 0.000 **0.803 36 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.700 17
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.783 37 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.800 18
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.809 38 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.836 19
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  ع عئدن ن مت   مت  ا ظدحت ع دذ  ت ا د  عحملد   عنو  ع ياداع   دا  عتسدنأل مجظدا   دنى متأد   علدنو   د    دا عاض 
   ىسدا   ومت  0.01 سدا ى  يف د     ن أ د انصدنرظن و ع د    جئد  عيف تئدنهب  عن د) قدظر فج ظدا   ، اظنردحت و دع    دن  تادظ 
 .عيفظسجنة  ا  ائ      ج  وأل  ع ئ نء  ا نرك  مت عن ع ن عر  ا   ع ا   ميكا ول اند ،0.05  ع نيف  
وعقدا عيفردانع    ت  د     مت    شدأهنن   دا  ع دي  ع ع نصداوعملا  د)      الثوواين:صدق االتسوواق الووداخلي لتقوورات احملووور   نيا: 
  :ند     علنو  ع ا     ، ونعمل رسن  حم) ع ن عر   

 الثايناحملور  مع  تقرات ل صدق االتساق الداخلي ل يوضح:  (9-4)اجلدول رقمل  

 .0.05عيف تئنهب  ع  انصنرظن أ ن  سا ى  يف    *    .0.01    يف انصنرظن أ ن  سا ى نهب  ع عيف تئ** 
 .(SPSS.25) ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  املصدر:

رقمل  
 التقرة

معامل  
االرتباو  

(Pearson) 

مستوى  
الداللة  
 املعنوية 

رقمل   النتيجة 
 التقرة

معامل  
االرتباو  

(Pearson) 

مستوى  
الداللة  
 املعنوية 

 النتيجة 

 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.793 26 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.402 1
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.844 27 (ع ن   ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.772 2
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.717 28 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.585 3
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.699 29 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.703 4
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.737 30 ن ع (  ع    نهبتئع   ع جن 0.000 **0.768 5
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.715 31 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.769 6
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.688 32 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.692 7
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.712 33 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.693 8
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.665 34 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.786 9
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.764 35 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.751 10
 ن ع (  ع    نهبتئع   ع جن 0.000 **0.747 36 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.775 11
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.491 37 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.737 12
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.761 38 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.751 13
 ن ع (      ع  ع تئنهب ع جن 0.000 **0.714 39 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.849 14
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.772 40 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.745 15
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.737 41 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.778 16
  (ن ع  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.840 42 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.722 17
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.770 43 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.526 18
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.689 44 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.756 19
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.751 45 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.664 20
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.800 46 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.709 21
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.745 47 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.791 22
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.729 48 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.664 23
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.741 49 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.780 24
 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.760 50 ن ع (  ع    ع تئنهب ع جن 0.000 **0.755 25
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  ن نع عئد مت   مت  ا ظدحت ع دذ  ت ا د   دنوعحملد   ع  ع ياداع   دا  عتسدنأل مجظدا   دنى متأد   علدنو   د    دا عاضد 
   سدا ى  متو  0.01 سدا ى  يف د     أ دن  انصدنرظن و ع د    جئد  عيف تئدنهب  عن د) قدظر  ظدا فج  ، اظنردحت و دع    دن  تادظ 
 .عيفظسجنة  ا  ائ      ج  وأل  ع ئ نء  ا نرك  مت عن ع ن عر  ا   ع ا   ميكا ول اند ،0.05  ع نيف  

عن عن  اعددن   تع ديادظ   ددنى  ادص عننددنعف    عععاد  ع صددنأل ع ئ دنر  متنددن  ادنعظ  عن عن ع ددذ   الصوودق البنووائي:  :1-3
  وألظددحت  نعيفرددا ن ن( ع  صدد   ا ظ ددن، وعئدد،  ددنى ع تئددنهب كدد) حمدد    ددا حمددنو  ع ن عردد  ل ن جدد  ع كلظدد  نرددةل  عيفرددا ن ن.

  ع ادددند  وعلدددنو   .ا ن ن رددد   ع كلظددد   وع ن جددد   كددد) حمددد      جددد   بددد،  (Pearson)عيف تئدددنهب بثرددد       عن ددد)ي  ق  دددن حبسدددن
  . ذ  ع   

  مارةاالست حملاور البنائي االتساق صدق وضحي:  (10-4)  اجلدول رقمل

 . 0.05عيف تئنهب  ع  انصنرظن أ ن  سا ى  يف    *     .0.01عيف تئنهب  ع  انصنرظن أ ن  سا ى  يف   ** 
 .(SPSS.25)  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج ننبظ   ع ئنن  عأا ن ع أل اأنع ا  املصدر:

 سدا ى  يف د   عاض   ا  د   علدنو  متأد   مت   عدن    عيف تئدنهب  ل اد   عنو  وع  دنو  ع د  انصدنرظن أ دن  
ن و دددع   ، وبدددذ   ععاددد  عحملددد   عنو  وع  دددنو  دددا حمدددنو  عيفردددا ن ن صدددن ق  ملددد0.05 سدددا ى  يف ددد   ع  عددد   متو    0.01
  اظنرحت.
 ثبات االستمارد ي:ثان الفرع ال

  ظيددد    ددد    دددا  دددان،  متك دددا  عيفردددا ن ن  ت تعدددا   اأدددن ن  س    ددد   ع  اظجددد   ظيددد   تعطددد   متهندددن  عيفردددا ن ن  ب ئدددن   عاصدددن   
  كئدث بشدك) وأدنة تاظثندن عيفردا ن ن ظادنرج   عيفرداااع  ععدي عيفرا ن ن  ئن  مت   مت اى بعئن ن متو وع شاوهب،  ع  اوف
  عردا ن ن  ئدن  ادص  داع اا س  وقدن   عظ د ، ت  ظد  فدرتع   د    داع  أدنن ظ د ع ع متفداع  ألد  ت تعع دن اأدن ن س   د   فظ دن

نمتظ دددا عمللادددص  قدددر    (SPSS.25)بددان ج    لرددداخنعة  (Cronbach's Alpha)كاوظئدددنيف    مت يدددن   عن دد)   ددد     دددا،  ع ن عردد 
 نو  عمل عد:لع    ئ، ن  ، ك ن  ج  عيفتسنأل ع نع ل   ل اظن   عع  أا   ذ وع  (04
 
 

معامل االرتباو   البيان 
(Pearson  

مستوى الداللة  
 sigاملعنوية 

 النتيجة 

 ددددنى ع ادددزعة عمل رسددددن  حمددد) ع ن عردددد  باطئظددددص  احملوووور األول:
، ISO 9001)   كددد)  دددا  اطلئدددن  متظ  ددد  عة ع ن عمل ن ددد 

ISO 14001 وOHSAS 18001  أوISO 45001). 

   ع    ع تئنهب  ع جن 0.000 * * 0.950
 ن ع ( 

   ع    ع تئنهب  ع جن 0.000 ** 0.972 .عمل رسن  حم) ع ن عر وعقا عيفرانع      احملور الثاين:
 ن ع ( 
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 (Alpha Cronbach's) معامل الثبات ألتا كرونباخ  :(11-4)  جدول رقمل 

 .(SPSS.25) ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  املصدر:
 وج    أل      ا ع  عنن   متقرتي  (، وكل ن1و  0ب، ن عرتعوح  كاوظئنيف  مت ين ع  ئن    عن ) مت    ا  عةشن ن  جتن 

   ند  كاوظئدنيف مت يدن ملعن د) حتلظدأ عملايدص عن ىن عادن  وع     ئدن  وجد   أدنة ألد  ع صديا     دا عقدرتي وكل دن أدن ،  ئدن 
كل ددن    مجظددا حمددنو  عيفرددا ن ن  اتيعدد  وندد  ددا  دد   علددنو  ظ نددظ مت   عددن    ع  ئددن  مت يددن كاوظئددنيف    و   .(0.60ن

  عددن   ونددذع،  0.989نظدد  بلادد  قظ اددحت   0.60، وكددذع قظ دد  مت يددن كاوظئددنيف   رددا ن ن ككدد) متكدد   ددا  0.60متكدد   ددا  
  فااعادن  عيفردا ن ن   مجظدا  بصدا  صدنأل و ئدن  ات د   اد  ألد   عل دن لدن،  يدا ات سدا ى  ئدن    ع ن عر   عنن مت    أل 

 ع ن عر . أظ   أل  جننزن  لاطئظص ومتهنن،  وع ائن  فا ظنان ع ن عر  ظانرج وتيسث  االظ) وص نظا ن

 

 

 

 معامل ألتا كرونباخ   دد البنود  احملور 
(Alpha Cronbach's ) 

 ISO 9001 ،ISO)   ك)  ا   نى ع ازعة عمل رسن  حم) ع ن عر  باطئظص  اطلئن  متظ    عة ع ن عمل ن  احملور األول: 

 . (ISO 45001 متو  OHSAS 18001و 14001
 0.921 7 وعيف ازعة ن  ن ع اظ

 0.877 4 رظنر  ظ نة عة ع ن 

 0.903 7 ع اخطظ 

 0.906 5 عملعل  ن  عمل  ا  

 0.903 5 ع انقظص ع نع ل  

 0.927 5  اعجع  عة ع ن 

 0.928 5 اجاعءع  ع ااس، عملسا ا 

 0.982 38 جمموع احملور األول 

 .  عر عمل رسن  حم) ع ن  نع     وعقا عيفرااحملور الثاين: 
 0.963 25 عن عء ع شن ) نعيفقاصن  ، عيفجا نأ  وع ئظة ( 

 0.937 13 اشئنع  اطلئن  و غئن  متصاني عملصلا  

 0.925 7 ع ااكر   عملخنطا ع كلظ  نعيفقاصن ع ، عيفجا نأظ  وع ئظةظ ( 

 0.936 5 مت عن ع ااس، عملسا ا 

 0.981 50 جمموع احملور الثاين 

 0.989 88 الولي   اجملموع
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 الميلب الرابع: مجاالت توزيع ةداد الدراسة الميدانية )االستمارد(

  ع ئشددددا ،  وعجملددددن   ع ددددز ي  عجملددددن   عملكددددنو،  عجملددددن    ددددا  كدددد)     ن عردددد  عملظنعظظدددد ع ن  ت تعددددا عرددددا ن     ددددنيف   تا  دددد)
 :عل   ك ن  وعمل  ا 

     عملا عجدننو   وعخلنصد   ن د ع ع  عيفقاصدن ع  علزعراعد   عمل رسن    ا     أ   ع ن عر  مشل  :اجلملرايف أو املواين اجملال -
ت تعددا مت عن  و اددن س  ،  أاعاعج، لت دد  وعلزعرددا ع عنصدد  بدد     رددطظمل، قسدد طظ  ، بددا   ويفعدد ا  بكدد)  دد  خماليدد   جااعفظدد     ددنطص

  عمل طاددد ،  بسدددطظمل  ع صددد نأظ   عمل طاددد  ع ن عرددد  ألددد     أددد   دددا عمل رسدددن  حمددد) ع ن عرددد  وعملا عجدددنن لمل دددنطص ع ان ظددد :
   طادددعمل ،  بسدددطظمل  ع كئدددثن  أددد،   ع صددد نأظ  عمل طاددد ،  بسدددطظمل  وملدددن    أددد،  ع صددد نأظ   عمل طاددد ،  بسدددطظمل  ع عل ددد   ع صددد نأظ 
أد، ع ا تد     ع صد نأظ   عمل طاد   ب   ب أاعاعج،  ع ص نأظ  عمل طا باس طظ  ، عمل طا  ع ص نأظ  عخلاوي باس طظ  ،  ع ص نأظ 
  ظ ع صدد نأ  عمل طادد للزعرددا ع عنصدد  ،    ع اوعئدد   ع صدد نأظ   عمل طادد ع ددنع  ع ئظضددنء للزعرددا ع عنصدد  ،    ع صدد نأظ   عمل طادد بئنت دد ،  

  ردطظمل   نع د   رد ب  وعملا عجدنن  عخلدن    عجملدن    ت شد  ع دي عمل رسدن  بعدض مشلد  ك دن   ،عااعش للزعرا ع عنصد 
 وجسا قس طظ   للزعرا ع عنص  .          

  عردداااقاحت أ لظدد  صددظنغ  عيفرددا ن نععكدد  عجملددن  ع ددز ي  ا تعددا عرددا ن ن ع ن عردد  عملظنعظظدد  ع يددرتن ع ددذ   اجملووال الووزمب:    -
، و دا    ع اطئظاظد   ع ن عرد   اجداعء  ألد   عمل عفا   ونص    أن ملانبل  اطن عان و سثع ن   ن وع ئا  أا عمل رسن  و نع

ا  غنعدد    01/02/2019متشدد ا  ددا ع ددز ا، نظدد  ع اددن  ع ع لظدد   ددا    (10)ت تعددا عيفرددا ن ع  ومجع ددن ندد عد أشددا  
25/12/2019. 
   لن عرد   ا ضدنأ ر  س   ع دذعا  عنفداع      أد   أا   ظظرا ن ن ع ن عر  عملظنععا ع ا ت   ع ئشا   عجملن  عع : البشري اجملال -

عيفردددرتعتظج     عة ع    عملسدددا ى  ا   ع ا ددد     ع دددذعا  ع ن عرددد ،  حمددد)  عمل رسدددن   اطدددن ع    لئاددد  وعملا  لددد،    ع اطئظاظددد 
  (وا ع عد، عملصدنحل   مبردنء نة،عنقسد  مبردنء عملسدثن، عةطدن ع (ع  ظدنرمل   و سد ود عملئنشداعا عملسد و ، وندر  ،وع د ظظي 

  باجابد  و بطدحت  ع ن عرد      د ع وا  عك ف در  دا هلدر تسد   ع دي وعخلد ن ع كيدنءع   دا هلدن ع دي عمل  ظد  ع يةدن   دا  ندرو 
 .متك      قظ  ذع  اجنل  أل  عاص     ن رظض ا  ن ون    رسنار
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 هائجتاها :نفرضياتاختبار ، دانيةصائية لبيانات الدراسة الميالم الجة ااا المبحا الرابع:

وعنردن ظ  عةنصدنرظ  عملسداخن      بعن  ن س ع اعاف أل  عةطدن  عمل  جد   لن عرد  عملظنعظظد  وت  دظ  عن وع 
  رددد ا ة   ندددذع عملئاددد  لملعنلددد  عةنصدددنرظ   ئظدددنن مجدددا و لظددد) بظدددنن  ع ن عرددد  عملظنعظظددد    عملئننددد  ع سدددنبا ،     

   صدد    طن دد ، نظدد   ا  مت بعدد   عملئادد   نددذع   دد   تاسددظر   ددا   ذ ددو   وظانرج ددن  ع ائددن  فا ددظنان  ،ع ن عردد  عملظنعظظدد 
عا نو  أاب و لظد) عجتنندن  متفداع  ع عظ د     ع  نو   عاب و لظ)  صنر  أظ   ع ن عر  عملظنعظظ ، وعملطل  عنو  عملطل 
  متبعدن  عحملد     يدظ د   لظد) عجتنندن  متفداع  ع ععملطلد  ع  ن د  أداب و  وعسداعاب متبعدن  عحملد   عنو   دا عيفردا ن ن،  يد 

 .وظانرج ن  ع  نو  ا عيفرا ن ن، ومت ن عملطل  عن ث فس اطاأل فظحت ا  ع ائن  فا ظن  ع ن عر  عملظنعظظ 
 الميلب ال: : عرض :تحليل خصائص عي ة الدراسة الميدانية

  غاعفظد   نميع   عخلصدنر   وعملا  لد     عملطل  أاب و لظ)  صنر  أظ   ع ن عر  عملظنعظظ نذع      ا رظار
  وع  سدد   ع اكاع عدد   ع ا تععددن   لردداخنعة، وذ دد   مل رسددن  حمدد) ع ن عردد  وعخلصددنر  عملاعلادد  ل سدداج ب،ل وع  ظظيظدد   

    .(05نمتظ ا عمللاص  قر    (SPSS.25)  ا     بان ج  عملة ع 
المؤسســات محــل وبي الديموغرافيــة :الوفيفيــة لمســتج اليصــائص الفرع ال: : عرض :تحليــل

  الدراسة

  اجدنل   يفرداخاع  ع اكداع ع  وع  سد  عملة عد   االظد)  س عرداخنعة عةنصدنء ع  صدي   ع ع صدا  ندذع     ا 
  عيفردا ن ن  تضد  ا ن ع دي عملسداج ب،   صدنر    لظد)  د    دا ،وع  ظظيظد   ع نمي غاعفظد   عخلصدنر   ند    عملسداج ب،
     نعنقن ظدددد (  عخلدددد ن  ، ردددد  ع ) ألظ ددددن(اصددددانع شدددد ن ن عمل  ع اعلظ دددد   ىسددددا  عمل  ،ع دددداع     ،علدددد   ددددا  كدددد)     وعملا  لدددد 
 .عملس   ع  ظظي   وكذ   عمل رس 

  وفادددن  علدد     ااددث  نسدد   عملسدداج ب،متفدداع  ع عظ ددد     ت تعددا   ت  ددظ   ميكددا  :توزيوووع أفوووراد العينوووة حسوووب اجلووونس  :1-1
 :ع اند علنو       ا  ع  سئظ  وع اكاع ع  عملطلا   لاكاع ع 

 راد العينة حسب متمل  اجلنس أفع   بارات توزي:  (12-4)رقمل  ل  جدو 
 
 
 
 

 .(SPSS.25) ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  املصدر:
 
 

 النسبة    التورار  اجلنس 
 %75.9 82 ذكا  

 %24.1 26 متظ    

 %100 108 عجمل  ع  
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  عةنث،  ظسدئ   تيد أل  ع دذك   ئ ظسد  مت      لدع فةدن   نسد    ب،عملسداج   ا تعدا   عةنصدنر   ع االظ) ظانرج  تئ،
 % 24.1  عانبد)  دن مت   26  عةنث أدن  بلد   بظ  دن، % 75.9  تادن ي ب سئ   ئا اث  82  ع عظ     أن نر  بل    نظ 

  عةنث  ظسدئ  أدا عملسداج ب،   د ع  دا  سديع  ذك   ع د ايد ألع أب   فعلظحت ميك  دن مت  ظسدا اج    عملساج ب،،     ع   ا
   ئعدن  لة نف   عةنث، ج    ا متك ا ع ذك   ل   حيان  ع ذ  ع ن عر  أظ   ن رس    ظشنهب  طئظع  حتا جنأ  كامي

 .ع سكنظظ  ع اج عن  عمل رسن  أا نذ   ع ر

  (05نمتظ دددا عمللادددص  قدددر    SPSS.25بدددان ج   دددا  ددد   خماجدددن     متملووو  السووو :توزيوووع أفوووراد العينوووة حسوووب    :1-2
فةدن  ملاادث ع سدا نفداع  أظ د  ع ن عرد  عملظنعظظد  وند     دا     ا  ن ن، عراطع ن عراخاع  مت بدوعأا ن ع أل  بظنن  عيفرا

     علنو  ع اند:

 متمل  الس توزيع أفراد العينة حسب :  (13-4)جدول رقمل  

 .(SPSS.25) ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  املصدر:
رد   وعملادن ن بدددد    40ا    31ظ ندظ مت  ع  سدئ  عنألد  ند   ليةد   دا    متأد   عمل  دا  ع ئظدنن   د    دا

رد   ب سدئ     30  ن  د  فةد  متقد)  دا  ع  ئد ،   تلظ دن   عملات%24.1  رد   ب سدئ   50ا     41تلظ ن ع ية   دا  ،    % 47.2
ع  سد    ا     قاعءت دن هلدذ   . وألظ  ف%8.4ر   ب سئ     51و  عملاتئ  عن ثن أتيت فة  متك ا  ا    %20.3 ان ن بدد 

     ع شددددنب   ع عةطددددن    ظسددددئ   ي دددد)  عنألدددد   ع  سددددئ   ومت    شددددنب ،  طنقدددد   ندددد   ع عن لدددد   ع طنقدددد   متغلئظدددد   مت    ظسددددا اج  مت     ددددنميك 
   دا ع ن عرد   حمد) عمل رسدن  صنحل    ع نبظ   طنق  ة نب   لشئني ع عن ظ  ع  سئ  عأائن  وميكا ن عر ، ع  حم) عمل رسن 

  و اا سددن  ناعصددن  وعكدد     ع عطددنء،  ألدد   قددن  ع  ع يددا   فظددحت  عكدد     ع ددذ   ع سددا  ندد   ف ددذع  صدداظا ،  بصدد  ن  عرددا  ن نن  س 
  ا ع عد  متظ  د   ع ااظدث باطئظدص مل عكئد  اعنع عردع  متك دا  وعكد    أ دحت، غظنبدحت  عدن و   لع د) تاكدحت  عدن   دا  عالد)  دن  لع )،
  ع  ع دددد   وت ج  ددددن  يفنا ن  ددددن  ع ن عردددد ،  حمدددد)   ل  رسددددن   عملاكددددا ن  عملظنعظظدددد   تش عت ددددن   دددد    ملسدددد ن    ددددن  ونددددذع  جنعددددنن،
 .ن عر  ع حم) عمل رسن  متغل     ع ئشاع  عمل ع    نعاو بحت مت    ن نس  ع شنب ،  ع كينءع    ا ظظمل

  نسدد عملسدداج ب،  متفدداع  ع عظ دد     ت تعددا   ت  ددظ   ميكددا  شوووهادة املتحصوول  ليهوووا:نووة حسوووب العيالتوزيووع أفوووراد    :1-3
 :ع اند علنو       ا  ع  سئظ  وع اكاع ع  عملطلا   لاكاع ع  وفان ش ن ن عملااص) ألظ نع 

 النسبة  التورار  الس  
 %20.3 22 ر     30متق)  ا 

ر    40ا    31 ا    51 47.2% 

ر    50ا    41 ا    26 24.1% 

 %8.4 9 ر    51 ا   ا متك 

 %100 108  ععجمل 
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 شهادة املتحصل  ليها توزيع أفراد العينة حسب ال بارات  :  (14-4)رقمل    ولجد  

 .(SPSS.25) ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  املصدر:

   ددددا   دددد ع % 92.6ظسددددئا ر    كنظدددد   نظدددد   ي ددددظ ،  عنك ددددا  ندددد   علددددن عظ،  فةدددد   مت    متأدددد    علددددنو   ع  ددددا
  لدن عظ،ع مت   ظسدا اج قاعءت دن هلدذ  ع ئظدنن   د    دا، فع  دنظ   ع اعلدظر  سدا ى ع رن  د كدن   لا %7.4  عملئا  ،، و
  قددد ن  ك اطدد   وتعددن   ع ن عرددد   حمدد)  عمل رسددن       إلطدددن ع   ع عددند  عملسددا ى  أدددا  وندد  تعدد   وجظدددنن  أن ظدد   ظسددئ   عشددكل   
  بنقدددد   ردددداا ظز    ،ئاددددملع  اجددددنل   أب  متعضددددن    وظعااددددن   .عاددددند  حب  ددددن  نددددنف  وختددددنة  ع ن عردددد   حمدددد)   ل  رسددددن    ع لظدددد 

   دا  ع عل د    سدا عنر   رميكد   ع دذعا  علدن عظ،  فةد    دا  ندر  ند يفء   دا  ع سننا   عنغلئظ   مت    عأائن  أل  متك   و    أظ 
 .اجنلار     أظ   أل  وناص ر وحما شان، عيفرا ن ن نرةل   علظن  عة  عك

  نددذ      ا ظددحت  عشددن   ع ددذ   عخلدد ن   ااددث  ععادد   :ة نيوو امله  اةوومةملسسسووة )ميووة زاألقدتوزيووع أفووراد العينووة حسووب    :1-4
  عة ع عددد   ردددل كظنار  ألددد    ددد  اع  وأدددن    عمل رسدددن ،  ملسدددث   لظدددزع  أ صددداع  ،عنقن ظددد  لمل رسددد   رددد  ع   بعدددن   ع ن عرددد 

 :ع اند علنو    عملص ي و  ع س  ع   عن  وفان  لخ ن خمالي    سا ش   ب، ع ا ظظز س   عةطن  نذع  و  وع ا  ظ ظ ،

 املهنية    اةمة األقدمية زملسسسة )توزيع أفراد العينة حسب  :  (15-4)  جدول رقمل 

 .(SPSS.25) ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  نأا ا اأنع  ع ئنن  ع املصدر:

  عملاتئد    جدنء رد      15ا     5 ا   أ ) ر  ع  هلن ع ي ع ية   ا % 49.1مت    ظ نظ ع سنبص علنو   ا
  ع دددي هلدددن  وبعدددننن ع يةددد ،  %  26.9رددد  ع  ب سدددئ     5متقددد)  دددا  أ ددد)    رددد  ع   هلدددن  ع دددي  ع يةددد   ع  نظظددد   عملاتئددد          عنو ،
   ب سدئ  ر    25متك ا  ا   أ ) ر  ع  هلن ع ي ع ية  عن ث و ،  % 17.6ر   ب سئ     25ا     16 ا    ع ع ) ع ر   
6.5  %. 

 النسبة  التورار  الشهادة املتحصل  ليها 
 %7.4 8 اثظ   

 %92.6 100 جن ع  

 %100 108 عجمل  ع

 النسبة  التورار  األقدمية زملسسسة 
 %26.9 29 ر  ع   5متق)  ا 

 %49.1 53 ر    15ا     5 ا  
 %17.6 19 ر    25ا    16 ا  

 %6.5 7 ر    25 ا   متك ا 
 %100 108 عجمل  ع
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  لدن  رد  ع   5نك دا  دا   ا ع   % 73.2ب سئ     عة ع ن  ن    عخل ن  نع ر ع عظ   متفاع  غن ئظ    أب  ع ا    نميك ألظحت  و 
 ع ن عر . حم) عمل رسن    ع ) ع ع ) ناك   عراااع  ضن أل عمت  ع ن عر ، ونذع  ن عن  انرج  ظ ع  ا  ععزت

  نسدد عملسدداج ب،  متفدداع  ع عظ دد     ت تعددا   ت  ددظ   ميكددا  ركووز  الووو:يتي:املاملسووم  )توزيووع أفووراد العينووة حسووب  : 1-5
 :ع اند نو عل      ا  ع  سئظ  وع اكاع ع  عملطلا   لاكاع ع  وفان  اكز( ع  ظظي عملعملس   ن

 ركز  الو:يتي املاملسم  )  توزيع أفراد العينة حسب:  (16-4)جدول رقمل  

 
 
 
 
 
 

 .(5SPSS.2) ن وخماجن  بان ج  ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن املصدر:
  ند  عنك دا عرداعنع ع ع يةدن  ندذ  مت   أل  ن بسئ  كن    متأ   صينار ع  ع  ن عملئا  ،  ية  ع اظن ن     ا  

عنظ  د     ندذ    صدظنغ  عملشدن ك  جنظد   دا رد عء عمل رسن   سا ى جنعنن أل  ا ع ع  متظ    ع ااظث باطئظص  مل عكئ 
  عائد،  .عة ع عد   لنظ  د   عملاتئطد   بكد) عملسدنر) ألدر ألد  ء عنفداع يفند   عكد    ول ادند ت يظدذنن،   عملسدنمه  متو  عة ع ع 
  عملاعددن ن،  رايفظشددانيف   عجددا   ونددذع  %4.6ب سددئ     عيفرددائظن    نددذع  ألدد   متجددنب ع  عمل رسددن    ددن عء  مت    متأدد    علددنو    ددا
   مبردنء  فةد  ع   نعد   و % 31.5 ب سدئ  قسدنةعن  مبردنء  فةد تلظ ن ،%37  ب سئ  عنو  عملاتئ    عة ع ع، فة  ون   بظ  ن
  وعملصدنعقظ   ع  اد   ع ن عر   نذ  ععط  لن عنقسنة و مبرنء عملصنحل  مبرنء غن ئظا ر فإ   وأ   ن،  %26.9 ب سئ  صنحلعمل

متو د   صد  ن  وظظيظد  ألظدن خماليد  وندذع  دن ععطد   ومتظحت س ت تعا عيفرا ن ع  بشك)  ائ   نظ  س ت تعع دن ألد   اعكدز  
 . إلجنل 
  خصائص المؤسسات محل الدراسة ة اسب  ةفراد ال يتوزيع  عرض :تحليل : نيالفرع الثا

  ،نسد  عنفداع  عملسداج ب،  عملظنعظظد   ع ن عرد  مشلا دن ع دي لمل رسدن  عخلنصد  عمل ظدزع  متندر ع يداع ندذع عا دنو 
ظطدنأل ع سد أل، طئظعد  عمللكظد ، أدن  ع ع دن     ن  ومتباتند   سدثع ن   طئظع  تسظثنن وردل كظن   أل  ج نا  أت ث هلن وع ي

 .ع  شنهب  عمل رس  نعاجر( وطئظع 
  عملاتئطدددد   عنظشددددط   يددددن    ع ددددي  عمل رسددددن    ددددا     أدددد   ع اظددددن   س   ع ن عردددد   نددددذ      طبيعووووة النشوووواو:حسووووب    :2-1

عنفداع  عملسداج ب،    تعدا   ت  ابداعت  س   ذ د   متردن   وألد   ،ع ع   ظد   وعنشان  ع ئ نء ،اجن نع  عخلن ن ، ،وعةظان  ل ص نأ 
 :دع ان علنو       ا عملذك  ن  ع  شنهب  نيف  أل  ع ن عر  حم)  مل رسن ل

 النسبة  تورار ال  الو:يتي  املسم 
 %4.6 5 عمل رس   نعا 

 %31.5 34  رظ  قسر

 %26.9 29  رظ   صلا  

 %37 40 ا ع   

 %100 108 عجمل  ع 
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 متمل  طبيعة النشاو توزيع أفراد العينة حسب :  (17-4)  جدول رقمل  
 
 
 
 
 
 

 .(SPSS.25)ان ج ب ن  ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماج املصدر:
    رسددددددن   نددددددر  ددددددا  ع ن عردددددد   حمدددددد)  ل  رسددددددن ع عظ دددددد     متفدددددداع  ددددددا    61علددددددنو  متأدددددد   مت     ا دددددد  ظ نددددددظ
ئ دنء  ع  رسد   فا ع ع ا    مل  17، و%22.2    رس   ن ظ  ب سئ فا ع  24، و%56.5ظسئاحت   ن مت  اظانجظ /ص نأظ ،

    عقاصدن  ت و   هلدن   رسدن مل  ت ا د   ع ن عرد   أظ    مت    ععي   نع  ونذ ع عظ  ،    متفاع  ا  %15.7ع   ظ  ب سئ  ع شان  عنو 
   رسن ع ا     ل فا   متفاع  6 مت   ن، وتطئص خمالمل عنظ    عة ع ع ،   تائ  مت   وميكا ،عمل ع   خمالمل وتساع )

 .ع ن عر  أظ    ا فا    %5.6 ي ) وع ي اجن ع ع 

  طئظعددد   نسددد   عملظنعظظددد   ع ن عرددد   مشلا دددن  ع دددي  ن رسدددعمل  نسددد     اع  ع عظ ددد متفددد  ت تعدددا   س :  حسوووب طبيعوووة امللويوووة  :2-2
 : ع    ذ  ع اند علنو . و خمالط  و  رسن   نص    رسن  أ   ظ ،    رسن  ا   لكظا ن

 متمل  طبيعة امللوية  توزيع أفراد العينة حسب:  (18-4)جدول رقمل  
 
 
 
 
 

 .(SPSS.25) ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  املصدر:
  فا ع   70بل   عن  عمل رسن  ع   متفاع  ع عظ    أن    وعخلنص بطئظع  عمللكظ  أب متأ     علنو       ا ع  ا

ب سئ بل  أن ن  نص  عمل رسن  عخل   مت ن  ،  % 64.8   مت   بل  أن  % 24.1ب سئ     مت   فا ع  26  رفان  ،   ن، 
 . % 11.1ب سئ     فا ع  12عمل رسن  عملخالط  عنفاع     

  نظد    دا  عملن ورد   عمل رسدن      ت تعدا عنفداع   ند   عةطدن   ندذع    عملاص    دد العمال يف املسسسة:حسب  :2-3
 :ع اند علنو    بذ   نص خلع ع ئظنن  وت   ،   انرن بعن  ع ع ن   نج  ن

 النسبة  تورار ال  طبيعة النشاو 
 %56.5 61 اظانج /ص نأ  

 %22.2 24  ن  

 %5.6 6 جتن  

 %15.7 17 ب نء ومتشان  أ   ظ  

 %100 108  عجمل  ع 

 النسبة  تورار ال  طبيعة امللوية 
 %64.8 70 أن   

 %24.1 26  نص  

 %11.1 12 خمالط  

 %100 108 عجمل  ع 
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 متمل   دد العمال يف املسسسة توزيع أفراد العينة حسب :  (19-4)جدول رقمل  
 
 
 
 
 

 .(SPSS.25)أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج   ع ن ا اأنع  ع ئنن  عأا املصدر:
نظد  عاجدر،     دا  تاصدمل ل ا ف دن رسدن      متفداع  ع عظ د  عا تأد    ظ ندظ مت    متأد   ا     علدنو  

  رسددن   ا رددط    ددا    رندد% 16.7  متو  ددن عانبدد) ظسددئ   عفددا   18مت      كدد)    ددن نظدد  ع نددظ   انرددن بعددن  ع ع ددن 
ر ع ا د    ند% 83.3  متو  دن عانبد) ظسدئ   فدا ع  90  أن د)، وع ئدنق   250و  50  عاجر، نظ  عرتعوح أن  ع ع ن   ن ب،

 أن ).  250 رسن  كئثن عاجر، نظ  أن  ع ع ن  متك   ا مل
  تسددا نف ن  ع ددي   ألردد عأل  علادداع   ل  طددنأل  لادد عملاع  ع ئظددنن   أدداب  رددظار  عجملددن   نددذع     نطوواق السوووق:حسووب   :2-4

 :دانع  علنو ون   ئظ      ع ن عر ، حم) عمل رسن 
 متمل  نطاق السوق توزيع أفراد العينة حسب :  (20-4)جدول رقمل  

 
 
 
 
 
 

 .(S.25PSS) ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  املصدر:
حملدد   ت شدد  ألدد  عملسددا ى عحمللدد ،  مل رسددن    ا دد    متفدداع  ع عظ دد  عملن وردد  ع ددا  دد   علددنو  متأدد   ظ نددظ مت   

 وعملسا ى ع نود، نظ  وذ: اقلظ  
 ت ش  أل  عملسا ى عحملل   رسن     ملع ا  % 21.3مت   ن عانب)   فا ع  23 •
 ت ش  أل  عملسا ى عحملل  عةقلظ   ع ا    مل رسن   % 57.4مت   ن عانب)   فا ع  62 •
 ت ش  أل  عملسا ى ع نود.ع ا    مل رسن   % 21.3 مت   ن عانب)  فا ع  23 •
 

 النسبة  تورار ال   دد العمال 
 %0 0 أن )  49ا    10 ا  

 %16.7 18 أن )  250ا    50 ا  

 %83.3 90 أن )  250متك ا  ا  

 %100 108 عجمل  ع 

 النسبة  تورار ال  نطاق السوق 
 %21.3 23 حمل  فا  

 %0 0 اقلظ   فا  

 %57.4 62 حمل  اقلظ   

 21.3 23  ود 

 %100 108 عجمل  ع 
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 ماردةب اد المحور ال:  من االست نحو ال ي ة ةفراد عرض :تحليل اتجاهات الميلب الثاني: 

لحملد   عنو   دا علدزء ع  دنو،  ر ا ة  ا     ندذع عملطلد  بعداب خمالدمل ظادنرج ب د   عيفردا ن ن فظ دن عاعلدص  
 ددنى ع اددزعة عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد  باطئظددص  اطلئددن  متظ  دد   حمدد      متبعددن    يدد  ع عظ دد   متفدداع   مت عء   لظدد)وع ددذ  عا  دد)    

 دا حمنو د  تيسدثنن  ،  (ISO 45001  متو OHSAS  18001و ISO، 14001 ISO 9001)عة ع ن عمل ن    كد)  دا  
    وع  عةنصنرظ  ع ي رئص ذكانن.عنةخالمل 

 د :االلتزام من المحور ال: ادقيالب د   لفقرات الوصفي  اااصائي التحليل  نتائج  الفرع ال: :

   علنو  ع اند: ئعن ميكا مت  ظلخ  ع  انرج عخلنص  بيااع  نذع ع 
 القيادة وااللتزا  بعد   لتقرات: نتائج إجازت أفراد العينة  (21-4)اجلدول رقمل  

  ر  عاسنيب  ك) فاان.األ  مترن  عمل ع رتتظ  ت نتد *
  اانعن   جن  عمل عفا  نس  قظر عملا ر  عاسنيب. (7-4)ن وعحمل   ليفأا ن  أل  جنو   قر عجتن  ك) فاا ** س  نعن 

  رتتظ  عك   أل  مترن  متق) عياعف  عظن  .ع إ أ ن ن عك   عملا ر  عاسنيب  ياات،  اسنو  ف*** 
    .(0.05)طأ و سا ى عخل (107)  جن  عااع   ا  (03)عملا ر  ع يا    ك) أئن ن ن   -

 .(SPSS.25) ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  املصدر:
 

رقمل  
 التقرة

املتوسط  التقرات 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

مستوى     tقيمة )
 الداللة 

التتيب 
* 

 ** اجتاال

  أنعد  متظ  د  عة ع ن  أت ذ ا ع ن عمل رس  ألد  أنتا دن 1
 (.عمل  ظ  وع س    وع صا  وع ئظة  عل  نن عمل ن  

  عفص   2 0.000 16.741 0.833 4.34
 بشنن 

تعدد، عمل رسدد   ددا بدد، متأضددنء عة ع ن ع علظددن شخصددن  2
  سددددددة يف أددددددا  انبعدددددد  ت يظددددددذ متظ  دددددد  عة ع ن عمل ن دددددد 

 .عمل  ظ  وع س    وع صا  ة وع ئظ لج  ن 

  عفص   1 0.000 17.711 0.804 4.37
 بشنن 

 لدددد  نعمتظ  دددد    ا يظددددذ ع  ت دددد  عملدددد ع   عمل رسدددد  تدددد فا 3
 .عمل  ظ  وع س    وع صا  وع ئظة 

   عفص 5 0.000 13.960 0.848 4.14

  رسددد  عملعل  دددن  ع كن لددد  أدددا متظ  ددد تسدددالر ا ع ن عمل 4
 وع سدددددد    وع صددددددا   ئظةدددددد عو  علدددددد  ننعة ع ن عمل ن دددددد  

  ا عملصن   ع نع لظ  وعخلن جظ  عملا  أ .( عمل  ظ 

   عفص ***4 0.000 14.538 0.814 4.14

 وع  وعملسددد و ظن   لعددددن ل،  ا يظددددذ دددن  عمل رسدددد  عن  5
 .عمل  ظ  وع س    وع صا  وع ئظة  ل  نعمتظ    

  عفص   3 0.000 14.947 0.843 4.21
 بشنن 

   مجظدا أن لظ دن ألد  تادنمي عل عء رسعملن تشجا ا ع   6
 .وعملارتنن  ن   متظ    عة ع ن عمل ن  

   عفص 7 0.000 9.852 0.918 3.87

 ع نع لظدددددد  عيفتصددددددنيف  اجدددددداعءع  عمل رسدددددد  و ددددددع  7
 .أبظ    عة ع ن عمل ن   عملاعلا  وعخلن جظ 

   عفص 6 0.000 9.941 0.958 3.92

 موافق  /  0.000 16.709 0.710 4.14 العا   اريعيملا واالحنراف احلسايب املتوسط
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ليددداعف  عظدددن   قدددن  بدددد   4.14قدددن   بدددد    قدددن ة  ظ ندددظ  دددا علدددنو  متأددد   أب  قظ ددد  عملا رددد  عاسدددنيب ع عدددن
   ملسدددداج ب، وعفادددد ع ألدددد  متونددددذع ععددددي مت  عنشددددخنص ع،  (03)، وندددد  متكدددد   ددددا ع  ردددد  ع يا دددد  عملاددددن  بدددددد  0.710

  عفادد  عملئادد  ، أ   ددن  نددذع ندد   و ددن ع كددن      رسددنار اددار باطئظددص  اطلدد  ع اظددن ن وعيف اددزعة نظ  دد  عة ع ن عمل ن دد .
وند   ع د  ن اتيعد ( أ دن   16.709عحملسد ب  ع دي بلاد     (t)رتن   اظن  بعن ع اظن ن وعيف ادزعة ند  قظ د   اعملأل  ع يااع  
 .    (0.000)ةسا ى  يف   قن      (0.05)و سا ى عخلطأ    (107)  جن  عااع   

  وعائددد، متعضدددن مت  عملا رددد  عاسدددنيب  كددد) عةجدددنل  ألددد  ع ياددداع  ع دددي تضددد   ن ندددذع علدددزء كنظددد  متكددد   دددا
ةددن فظ ددن ذع  عملا ردد  عاسددنيب عن ىن وع ددي تشددث ا  مت  ا ع ن عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد  تشددجا    (03)  ردد  ع يا دد    ع

ألددد  متكددد     (2)نصدددل  ع عئدددن ن  قدددر  فادددن  ن لظ دددن ألددد  تادددنمي عل عء وعملارتندددن  نددد   متظ  ددد  عة ع ن عمل ن ددد ،  مجظدددا أ
ولجتددن    عفددص بشددنن، لددن عددن  ألدد  مت  عمل رسددن  حمدد)    0.804وليدداعف  عظددن    اددن  بدددددد    4.37 ا رد  نسددنيب بدددد  

انبعددد  ت يظدددذ متظ  ددد  عة ع ن عمل ن ددد   لجددد  ن وع ئظةددد   ع ن عرددد  تعددد،  دددا بددد، متأضدددنء عة ع ن ع علظدددن شخصدددن  سدددة يف أدددا  
أت دذ ألد     رد  علجتن    عفص بشنن ألد  مت  ا ع ن عمل رسدن  حمد) ع ن   (1)وع صا  وع س    عمل  ظ ، وتلظ ن ع عئن ن  قر  
تد   ألد  مت      ديوع  (5)عمل  ظد ،   ع عئدن ن  قدر   وع سد    وع صدا  وع ئظةد  أنتا دن  أنعد  متظ  د  عة ع ن عمل ن د   لجد  ن

عمل رسن  حم) ع ن عر   ن  عن وع  وعملس و ظن   لعن ل،  ا يظذ متظ    عل  ن وع ئظة  وع صدا  وع سد    عمل  ظد  لجتدن   
ع ددي أتيت   عملاتئدد  ع اعبعدد  لجتددن    عفددص ألدد  مت  ا ع ن عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد  تسددالر    (4) ن  قددر  ئددن ع  عفددص بشددنن،   ع
عمل  ظد   دا عملصدن   ع نع لظد  وعخلن جظد     لد  أدا متظ  د  عة ع ن عمل ن د   لجد  ن وع ئظةد  وع صدا  وع سد   عملعل  ن  ع كن

وع دي تد   ألد     0.848وليداعف  عظدن    ادن  بددددد   4.14ن  بددد  عاد  ةا ر  نسدنيب  (3)عملا  أ ،   تلظ ن ع عئن ن  قر  
لد  ن وع ئظةد  وع صدا  وع سد    عمل  ظد  لجتدن    عفدص،    يظدذ متظ  د  عع  ت د   ا  عملد ع   مت  عمل رسدن  حمد) ع ن عرد  تد فا

حبظد  تدن    0.958  قدن  بددد  ن  عظدوليداعف    3.92  عملاتئ  ع سن ر  ةا ر  نسدنيب عادن  بدددد    (7)تلظ ن ع عئن ن  قر  
  عة ع ن عمل ن د     د أبظ عملاعلاد  وعخلن جظد  ع نع لظد  عيفتصدنيف  ألد  مت  عمل رسدن  حمد) ع ن عرد  و دع  اجداعءع 

ولجتددن    عفددص،   أتيت   عملاتئدد  عن ددثن أئددن ن تشددجا ا ع ن عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد  مجظددا أن لظ ددن ألدد  تاددنمي عل عء  
  3.87 ددد  عة ع ن عمل ن دد  نعلدد  ن وع ئظةددد  وع صددا  وع سددد    عمل  ظدد (، ةا ردد  نسدددنيب عاددن  بددددد  ظ مت  وعملارتنددن  ندد  

   لجتن    عفص. 0.918بدد   وعياعف  عظن   قن 
وعيداعف  عظدن   عادن  بددد   4.14 دحت  ا رد  نسدنيب عادن  بددد    ع اظدن ن وعيف ادزعة  دا عحملد   عنو عدن  أ   دن فدإ  ب

اجدنل  عنشدخنص عملسداج ب،   عمل رسدن  حمد) ع ن عرد ، واذع  دن س  ان ظد  قظ د  عملا رد   أل ين، لن ععي عت0.710
 دن  عل دن ظادا ألد   قئد    اتيدا، ندذع    ودننن تانبد)  سدا ى  (7-4)عمل جد  ن   علدددددنو   قدر   عاسنيب هلذع ع ئعن ل اظر

ع اظددن ن وعيف اددزعة نظ  دد  عة ع ن  عددن  اطلئددن  ب   ظددص  عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد   ددنع ر عنا ددنة كئددث باطئمت  ا ع ن و سددث 
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مل ألد  اظةد  ع  داوف  ن تعكف جنن،  (ISO 45001  متو OHSAS  18001و ISO، 14001 ISO  9001)عمل ن   
 ددذ    ددا  دد   عرددا ة عملعل  ددن  ع كن لدد  أددا متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد   ددا عملصددن   ع نع لظدد  وعخلن جظدد  عملا  أدد  وتعدد،  

  وع سد    وع صدا  وع ئظةد   ع ن ع علظن شخصن  سة يف أدا  انبعد  ت يظدذ متظ  د  عة ع ن عمل ن د   لجد  نةع   ا ب، متأضنء
  ن ت فث عملد ع   ع  ت د   ا يظدذ ندذ  عنظ  د   دا  نعد  أا نتج عيفجتن  ونذع و اتيع  ع نبظ  آ عمبنر كنظ   اندول عمل  ظ ،  

 مي عل عء وعملارتنن  ن   متظ    عة ع ن عمل ن  .ان ت عن وع  وعملس و ظن   لعن ل، وتشجظع ر أل 
ناــام اادارد مــن المحــور ســة سياب ــد فقــرات ل الوصــفي اااصــائي التحليل نتائجالفرع الثاني: 

 ال: 

ظ دددنة عة ع ن  دددا حمددد    دددنى ع ادددزعة عمل رسدددن  حمددد)    رظنرددد   بعدددن ميكدددا مت  ظلخددد  ع  ادددنرج عخلنصددد  بياددداع     
   علنو  ع اند:    عة ع ن عمل ن  ظ مت  ع ن عر  باطئظص  اطلئن 

 إلدارة سياسة نظا  ابعد   لتقرات : نتائج إجازت أفراد العينة  (22-4)اجلدول رقمل    

  ر  عاسنيب  ك) فاان.األ  مترن  عمل ع رتتظ  ت نتد * 
  اانعن   جن  عمل عفا  نس  قظر عملا ر  عاسنيب. (7-4)** س  نعن عجتن  ك) فاان وعحمل   ليفأا ن  أل  جنو   قر 

 أ ن ن عك   عملا ر  عاسنيب  ياات،  اسنو  فإ  ع رتتظ  عك   أل  مترن  متق) عياعف  عظن  .*** 
    .(0.05)و سا ى عخلطأ  (107)  جن  عااع   ا  (03)  ع يا    ك) أئن ن ن  ا رعمل -

 .(SPSS.25)  بان ج ل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أ املصدر:
ليددداعف  عظدددن   قدددن  بدددد   4.12ظ ندددظ  دددا علدددنو  متأددد   أب  قظ ددد  عملا رددد  عاسدددنيب ع عدددنة قدددن قدددن   بدددد  

ونددددذع ععددددي مت  عنشددددخنص عملسدددداج ب، وعفادددد ع ألدددد  مت   ،  (03)   ددددا ع  ردددد  ع يا دددد  عملاددددن  بدددددد  متكدددد  وندددد ،  0.760
  عفادد  عملئادد  ،  نددذع ندد   و ددن ع كددن    نظ  دد  عة ع ن عمل ن دد .ظ ددنة عة ع ن    رظنردد   بعددن لدد     رسددنار اددار باطئظددص  اط

وندد   ع دد  ن اتيعدد ( أ ددن   15.367ي بلادد   ع دد   ب عحملسدد  (t)ئعددن ندد  قظ دد   نددذع ع أ   ددن ألدد  ع يادداع  عملارتندد   اظددن   
 .    (0.000)ةسا ى  يف   قن      (0.05)و سا ى عخلطأ    (107)  جن  عااع   

رقمل  
 التقرة

املتوسط  التقرات 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

مستوى     tقيمة )
 الداللة 

التتيب 
* 

 **االجتا 

  ظةددددددددوع ئ لجدددددددد  ن متظ  دددددددد  عة ع ن عمل ن دددددددد   رظنردددددددد  8
 .ألظ ن وحمنفظ عمل  ظ     ا  وع س    وع صا 

  عفص   1 0.000 13.095 0.970 4.22
 بشنن 

 ع عن ل، ل ظا    عل   ن عملمتظ    عة ع ن  رظنر  9
 .عمل ا ، ل ظا و انن  عمل رس   

   عفص 3 0.000 13.989 0.874 4.18

 وع ئظةدددددددد   لجدددددددد  ن عمل ن دددددددد متظ  دددددددد  عة ع ن  رظنردددددددد  10
 رلظر. بشك) ت يذ عمل  ظ  وع س    صا وع 

   عفص 4 0.000 11.032 0.872 3.93

 ن دددددددد متظ  دددددددد  عة ع ن عمل  ةاعجعدددددددد  عمل رسدددددددد  تادددددددد ة 11
(QHSE)  ء ا ن  ض ن    و ش  . 

   عفص ***2 0.000 14.533 0.841 4.18

 موافق  /  0.000 15.367 0.760 4.12 العا   املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط



 

 
 

 

 ميدانية على مجموعة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية  ةسدرا . ………رابع.........................الفصل ال
 

302 

 كددد) عةجدددنل  ألددد  ع ياددداع  ع دددي تضددد   ن ندددذع علدددزء كنظددد  متكددد   دددا    وعائددد، متعضدددن مت  عملا رددد  عاسدددنيب
عنا دددنة عمل رسدددن  حمددد) ع ن عرددد  باطئظدددص   ى   سدددا، و كدددا ندددذع يف ع يددد  وجددد   ع ا فدددن     (03)  ع  رددد  ع يا ددد 

تدد   ألدد  مت     وع ددي  (8)ع عئددن ن  قددر    ن ف جدد،   اطلدد  رظنردد  ظ ددنة عة ع ن نظ  دد  عة ع ن عمل ن دد   ددا أئددن ن ا  مت دداى
عنو     عملاتئد عنالد   ألظ دن   وحمدنفظ عمل  ظد     اد  وع سد    وع صدا  وع ئظةد  متظ  د  عة ع ن عمل ن د   لجد  ن  رظنرد 

ألددد  مت     وع دددي تددد     (11)،   تلظ دددن ع عئدددن ن  قدددر  0.970وعيددداعف  عظدددن   قدددّن  بددددد    4.22بددددد    نسدددنيب عادددن رددد   ا  ة
  ء ا دن، ةا رد      ضد ن    و ش عمل  ظد  وع سد    وع صدا  وع ئظةد  متظ    عة ع ن عمل ن د   لجد  ن  اعجع ة ةتا   عمل رس 

  (9) اتيددا،   أتيت ع عئددن ن  قددر    ولجتددن    عفددص و سددا ى قئدد    0.841  وعيدداعف  عظددن   قددّن  بدددد  4.18نسدنيب عاددن  بدددد  
     عملسدداج ب،حبظدد  تدن  ألد  مت     ،0.874عف  عظدن   قدّن  بددد  يددا وع  4.18نسددنيب عادن  بددد      عملاتئد  ع  ن  د  ةا رد 
 وع سد    وع صدا  ظةد ع ئو   لجد  ن  متظ  د  عة ع ن عمل ن د   ع عفا   بااع   اتيدا ألد  مت  رظنرد   عمل رسن  حم) ع ن عر 

متظ  د    رظنرد عن ثن أئن ن "و   ع اعبع     أتيت   عملاتئ ل ظا عمل ا ،،   و انن  عمل رس    ع عن ل،  ل ظا  عمل  ظ   عل  
وعيداعف    3.93نسدنيب عادن  بددد    ردلظر" ةا رد  بشدك) عمل  ظد  ت يدذ  وع سد    وع صدا  وع ئظةد   لجد  ن  عة ع ن عمل ن د 

ا ردد   ةتانبدد) عجتددن    عفددص  بعددن رظنردد  ظ ددنة عة ع ن  ددا عحملدد   عنو   أ   ددن فددإ  كدد) فادداع     .0.872  دبددد  ّن  عظددن   قدد
عنشددددخنص عملسدددداج ب،    ، لددددن ععددددي عتيددددنأل اجددددنل   0.760وعيدددداعف  عظددددن   عاددددن  بدددددد    4.12  نسددددنيب عاددددن  بدددددد

  (7-4)عددن ل اددظر عمل جدد  ن   علددددددنو   قددر  ع ئذع  س  ان ظدد  قظ دد  عملا ردد  عاسددنيب هلدد  عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد ، واذع  ددن
  عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد   ددنع ر عنا ددنة  سددث مت  ا ع ن و   نددذع  ددن  عل ددن ظاددا ألدد   وددننن تانبدد)  سددا ى قئدد    اتيددا،

   ، ظ دنة عة ع ن ع ئظةظد(ISO 9001) كد)  دا ظ دنة ا ع ن علد  ن  عة ع ن عمل ن د     متظ  د   رظنرد كئدث باطئظدص  اطلئدن   
(ISO 14001)     وع س    عمل  ظ   وظ نة ا ع ن ع صا(OHSAS 18001   متوISO 45001)  نع كن نذع ن   ، و ن  

متظ  د  عة ع ن    رظنرد  باعلظدص قن د  متهندن وجدنن  نظد  بزش ادن، ق  دن ع دي ع ن عرد   رسدن  حمد)  عمل كد)   يفن  دن 
 يكدر وألظدحت عة كدرتوو،    قع دن     ع سظنرد   هلدذ   ع نلة دنف     د  متينر دن،  كد)     وع صدا   وع ئظةد    لجد  نعمل ن د   
  هلذع ع ئعن. عملاتيا  ل اطئظص

 التيييط من المحور ال:  ب د  لفقرات الوصفي صائيااا التحليل نتائجالفرع الثالا: 

عاضددد ا عملا رددد  عاسدددنيب،  وع دددذ     عدملددد    علدددنو  ع  ئعدددن ميكدددا مت  ظلخددد  ع  ادددنرج عخلنصددد  بياددداع  ندددذع ع 
ع اخطدظ   دا    ئعدن عخلنصد  ب  تاتظ  وعجتدن  كد) أئدن ن  دا ع عئدن ع ،  سا ى ع نيف   عملع  ع  و (t)قظ   ، عظن  عمل اعفعيفي

 .حم) ع ن عر  باطئظص  اطلئن  متظ    عة ع ن عمل ن  ى ع ازعة عمل رسن  حم    ن 
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 التخطيط بعد   لتقرات : نتائج إجازت أفراد العينة  (23-4)اجلدول رقمل    

  ر  عاسنيب  ك) فاان.األ  مترن  عمل ع رتتظ  ت نتد * 
  اانعن   جن  عمل عفا  نس  قظر عملا ر  عاسنيب. (7-4)  قر** س  نعن عجتن  ك) فاان وعحمل   ليفأا ن  أل  جنو  

 ظ  عك   أل  مترن  متق) عياعف  عظن  .أ ن ن عك   عملا ر  عاسنيب  ياات،  اسنو  فإ  ع رتت*** 
    .(0.05)و سا ى عخلطأ  (107)  جن  عااع   ا  (03)عملا ر  ع يا    ك) أئن ن ن   -

 .(SPSS.25)ل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج ع أ ن  ا اأنع  ع ئنن  عأا املصدر:
ليددداعف  عظدددن   قدددن  بدددد   3.97بدددد    ظ ندددظ  دددا علدددنو  متأددد   أب  قظ ددد  عملا رددد  عاسدددنيب ع عدددنة قدددن قدددن  

ونددددذع ععددددي مت  عنشددددخنص عملسدددداج ب، وعفادددد ع ألدددد  مت   ،  (03)، وندددد  متكدددد   ددددا ع  ردددد  ع يا دددد  عملاددددن  بدددددد  0.710
  عفاد  عملئاد  ، أ   دن ألد   ندذع ند   و ن ع كدن    نظ    عة ع ن عمل ن  . ع اخطظ  بعن ل   اطظص   رسنار اار باطئ

وند   ع د  ن اتيعد ( أ دن   جدن  عااعد    14.204عحملسد ب  ع دي بلاد     (t)ئعن ند  قظ د   نذع ع ع يااع  عملارتن   اظن  
 .(0.000)ةسا ى  يف   قن      (0.05)و سا ى عخلطأ    (107)

 

رقمل  
 رةالتق

املتوسط  التقرات 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

مستوى     tقيمة )
 الداللة 

التتيب 
* 

 **االجتا 

 لددددد  نعظ  ددددد  ن  ن لددددد اك متندددددنعف عمل رسددددد  تضددددا 12
 .عمل  ظ  وع س    وع صا  وع ئظة 

   عفص ***1 0.000 14.250 0.817 4.12

 ملخاصدد، وع عددن ل، عملا ظددزعا أ ددنتشددن ك عمل رسدد  ع 13
 وع صدا  وع ئظةد  لد  نعمتظ  د  ا ع ن عف متندنصدظنغ  
 عمل  ظ   ل  رس . وع س   

   عفص 7 0.000 7.585 0.977 3.71

سدددددد  ن عننددددددنعف نظ  دددددد   ن ع علظددددددن  ت ددددددنقو عة ع 14
 عة ع ن عمل ن   قئ) عملصن ق  ألظ ن.

   عفص 6 0.000 10.746 0.851 3.88

  جع  ن  ا  اكن ل   لج  ن  ط  تضا عمل رس  15
  اااظدص وع سد    عمل  ظد  ع صدا  وبدان ج ع ئظةد 

 .ع سنبا  عنننعف

   عفص 5 0.000 10.111 0.933 3.91

  ع ددددددنو ع  ع اعلظ ظدددددد      اسددددددئظ ن تشدددددداك عمل رسدددددد 16
وع ان عئظدد   اعزعددز   ددن ع  و عددن ف كشددمل و عنلدد  

 عا ع ث  ض ن  تطئظص متظ    عة ع ن عمل ن  .

 عفص    2 0.000 13.185 0.883 4.12

تدددد فا عمل رسدددد   اددددنعظ  ك ظدددد  وظ أظدددد   عددددرتف  ددددن  17
أنملظدددن  اظدددن  مت عء أ لظنادددن عملاعلاددد  أبظ  ددد  عة ع ن 

 عمل  ظ . وع س    وع صا  وع ئظة  لج  ن   عمل ن 

   عفص 4 0.000 11.419 0.902 3.99

  اددنعظ  عن عء  ددا فددرتن ا  مت ددداى عمل رسدد  تاعجددا 18
 نصل     دن  متظ  د عاع   لاط     ض ن    عكئا ن
 .عة ع ن عمل ن  

   عفص 3 0.000 12.449 0.889 4.06

 موافق  /  0.000 14.204 0.710 3.97 عا  ل ا املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط
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 كد) عةجدنل  ألد  ع ياداع  ع دي      عملا ر  عاسنيب ا ع ئظنن  عمل  ا    علنو  متأ   أب عضنمت ض وعا
، و كددا نددذع يف ع يدد  وجدد   ع ا فددن     سددا ى عنا ددنة  (03)   ردد  ع يا دد امتكدد   ددا عملتضدد   ن نددذع علددزء كنظدد   

ودن ع عئدن ن  قدر    ، نظد ا  مت داى  ن نأئد  نظ  د  عة ع ن عمل ن د   دا  ع اخطدظ عمل رسن  حم) ع ن عر  باطئظدص  اطلد  
  وع ئظةد  نظ  د  علد  ن  اكن لد متندنعف   عنالد  عملاتئد  عنو  وع دي تد   ألد  مت  عمل رسدن  حمد) ع ن عرد  تضدا   (12)

  ولجتدن    عفددص،   أتيت  0.817وعيدداعف  عظدن   عادن  بددد    4.12عمل  ظد ، ةا رد  نسدنيب عادن  بددد   وع سد    وع صدا 
  حبظدد  تددن  ألدد   0.883 عظددن   عاددن  بدددد    وعيدداعف  4.12  عملاتئدد  ع  نظظدد  ةا ردد  نسددنيب عاددن  بدددد    (16)ر  ع عئددن ن  قدد

   ع  ع اعلظ ظددد  وع ان عئظددد   اعزعدددز  اسدددئظ ن   ع دددنو    رسدددن  حمددد) ع ن عرددد  تشددداكملسددداج ب، أب  عمل  عفاددد  عنشدددخنص ع
  تاعجدا  ن د ،   أتيت   عملاتئد  ع  ن  د  أئدن ن "عمل  ع نعة     ن ع  و عن ف كشمل و عنل  عاد ع ث  ضد ن  تطئظدص متظ  د 

  عانصدل     دن  متظ  د  عة ع ن عمل ن د   لجد  ن    ع  لاطد  عمل رس   انعظ  عن عء  ا فرتن ا  مت اى  ضد ن    عكئا دن
  ف  عظدن  اعوعيد  4.06قئ    اتيا وةا ر  نسدنيب عادن  بددد    عمل  ظ "، لجتن    عفص،  سا ى وع س    وع صا  وع ئظة 
  ن عملاعلادد ظددن  اظددن  مت عء أ لظنادد اددنعظ  ك ظدد  وظ أظدد   عددرتف  ددن أنمل  ،   تلظ ددن أئددن ن "تدد فا عمل رسدد 0.889قددن  بدددد  

  3.99عمل  ظددد "   عملاتئددد  ع اعبعددد  ةا رددد  نسدددنيب عادددن  بدددددد    وع سددد     وع صدددا   ع ئظةددد و   أبظ  ددد  عة ع ن عمل ن ددد   لجددد  ن
عادن     ةا رد  نسدنيب  (15)  عفص و سا ى قئ    اتيا،   أتيت ع عئن ن  قر    ولجتن   0.902د  دددوعياعف  عظن    ان  ب

ألد  مت     عملسداج ب، ع عفاد   بن جد   اتيعد حبظد  تدن  ألد  مت  عنشدخنص   0.933ن  بددد وعياعف  عظن   ق 3.91بدد 
   اااظدص  وع سد    عمل  ظد  ع صدا  جن وبدا  ع ئظةد  ع د ن ج  دا   اكن لد   لجد  ن عضدع    طد   عمل رسن  حم) ع ن عرد 
 ل  رسددن  حمدد)     علظددنمت  عة ع ن ع  ادد   اتيعدد  ألدد بن جدد    عف  (14)عملاتئدد  ع سن ردد  ع عئددن ن  قددر    عنندنعف،   تلظ ددن  

وعيداعف    3.88   س  ن عنندنعف نظ  د  عة ع ن عمل ن د  قئد) عملصدن ق  ألظ دن ةا رد  نسدنيب عادن  بدددد ع ن عر  ت نقو
نسدنيب عادن  بدددد    ةا رد   (13)  أتيت   عملاتئد  ع سدنبع  وعن دثن ع عئدن ن  قدر  ولجتن    عفدص،   0.851ن  بدددد ا    عظن  

وع عددن ل،    عملخاصدد،  تشددن ك  ولجتددن    عفددص ألد  مت  عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد   0.977وعيداعف  عظددن    اددن  بدددددد    3.71
 عمل  ظ  هلن. وع س    وع صا  وع ئظة   نعملا ظزعا أ ن صظنغ  متننعف متظ    ا ع ن عل  

ي عتيدنأل اجدنل  عنشدخنص  تانبد) عجتدن    عفدص، لدن ععدبعدن ع اخطدظ   دا عحملد   عنو   أ   ن فإ  ك) فااع   
ل اددظر    3.97اددن  بدددد  وعمل ان ظدد  قظ دد  عملا ردد  عاسددنيب هلددذع ع ئعددن    مل رسددن  حمدد) ع ن عردد ، واذع  ددن س ملسدداج ب،   عع

نذع  ن  عل ن ظاا أل  مت  عمل رسدن  حمد) ع ن عرد      اتيا،  وننن تانب)  سا ى قئ    (7-4)دددنو   قر  لد ععمل ج  ن  
،  (ISO 9001) كدد)  ددا ظ ددنة ا ع ن علدد  ن  عمل ن دد     متظ  دد  عة ع ن  بعددن ختطددظ كئددث باطئظددص  اطلئددن    ددنع ر عنا ددنة  

  .(ISO 45001متو  OHSAS 18001)عمل  ظدد       سدد وع وظ ددنة ا ع ن ع صددا     (ISO 14001)ظ ددنة عة ع ن ع ئظةظدد   
) ع ن عردد  أبهنددر  ددنع ر عنا ددنة كئددث  و دن عددنأر نددذع ندد  عرددا انجن  عملاددنب   ع ددي متجاع ننددن  دا  سددة د عمل رسددن  حمدد
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و شدن كا ن  هلدذ  عنظ  د      اكن لد   متندنعفوذ د   دا  د   و دا    عمل ن د   متظ  د  عة ع ن بعن ختطظ باطئظص  اطلئن  
 ادنعظ  ك ظد     ثت فا    ن و  نقشا ن قئ) عملصن ق  ألظ ن، ولة نف  متعضن  اعملا ظزعا أ ن صظنغ عن ل،  وع ص، ا عملخا
 دا فدرتن ا     و اعجعا دن  عمل  ظد  وع سد    وع صدا  وع ئظةد  لد  نلمت عء أ لظنادن عملاعلاد   رتف  دن أنملظدن  اظدن   وظ أظد   عد

     متظ    عة ع ن عمل ن  . ن   مت اى  ض ن    عكئا ن  لاط  ع  عانصل   
 محور ال: الم لومات الموثقة من الب د   لفقرات الوصفي اااصائي التحليل نتائجالفرع الرابع: 

 دددا حمدد    دددنى ع اددزعة عمل رسددن  حمددد) ع ن عردد  باطئظدددص    ئعددن نددذع ع ميكددا مت  ظلخدد  ع  ادددنرج عخلنصدد  بياددداع   
 :ندع ا  علنو     اطلئن  متظ    عة ع ن عمل ن  

 املعلومات املو قة بعد   لتقرات عينة  : نتائج إجازت أفراد ال(24-4)اجلدول رقمل    

  ر  عاسنيب  ك) فاان.األ  مترن  عمل ع رتتظ  ت نتد * 
  اانعن   جن  عمل عفا  نس  قظر عملا ر  عاسنيب. (7-4)** س  نعن عجتن  ك) فاان وعحمل   ليفأا ن  أل  جنو   قر 

    .(0.05)ى عخلطأ سا  و  (107)  جن  عااع   ا  (03)عملا ر  ع يا    ك) أئن ن ن   -
 .(SPSS.25) ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  املصدر:

ليدددداعف  عظددددن   قددددن  بددددد   4.05ة قددددن قددددن   بددددد   عددددن ععلددددنو  أب  قظ دددد  عملا ردددد  عاسددددنيبنددددذع  ظ نددددظ  ددددا  
فادددد ع ألدددد  مت   خنص عملسدددداج ب، وعونددددذع ععددددي مت  عنشدددد،  (03)، وندددد  متكدددد   ددددا ع  ردددد  ع يا دددد  عملاددددن  بدددددد  0.745

 ك)  ا علد  ن، ع ئظةد  وع صدا  وع سد       نظ    عة ع ن عمل ن  عل  ن  عمل  ا   عمل  بعن   رسنار اار باطئظص  اطل  
  عحملسد ب  ع دي  (t)ئعدن ند  قظ د   ندذع ع   عفاد  عملئاد  ، أ   دن ألد  ع ياداع  عملارتند   اظدن   ندذع ند  و دن ع كدن  . ظ عمل 

رقمل  
 التقرة

املتوسط  التقرات 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

مستوى     tقيمة )
 الداللة 

التتيب 
* 

 **االجتا 

 متظ  د  عة ع ن عمل ن د  ردج   عمل رسد  تضدئ  19
 .عمل  ظ  وع س    وع صا  وع ئظة  لج  ن 

   عفص 2 0.000 14.384 0.830 4.15

 ظ ظيدد  يددن  ل   هل ظددا ع ااددن عا   ددايظ عمل رسدد 20
 .وآ     ض ن  ت يظذ متظ    عة ع ن عمل ن  

   عفص 1 0.000 15.724 0.838 4.27

ظدددددنن   ددددداى  دددددنع  ن يالددددد  عمل رسددددد  قنأدددددنن ب 21
 وع ئظة  ل  نعرا اع   ض ن  ت يظذ متظ    ا ع ن ل

 عمل  ظ . وع س    وع صا 

   عفص 3 0.000 11.632 0.927 4.04

  جدددددددددنح وع يشددددددددد)   عنيف دددددددددايظ عمل رسددددددددد  حبددددددددد 22
بسدددج    نصددد   ضددد ن  تطئظدددص متظ  ددد  عة ع ن 

 .عمل  ظ  وع س    وع صا  وع ئظة  لج  ن  عمل ن  

   عفص 5 0.000 9.896 0.895 3.85

ت  دددص عمل رسددد  اجددداعءع  ع اصددداظ    ردددج    23
 . نص   ض ن  تطئظص متظ    عة ع ن عمل ن  

   عفص 4 0.000 11.691 0.881 3.99

 موافق  /  0.000 14.767 0.745 4.05 العا   املعياري واالحنراف احلسايب طتوسامل
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ةسددددا ى  يف دددد  قددددن      (0.05)و سددددا ى عخلطددددأ    (107)وندددد   ع دددد  ن اتيعدددد ( أ ددددن   جددددن  عااعدددد    14.767بلادددد   
(0.000). 

 كد) عةجدنل  ألد  ع ياداع  ع دي     ر  عاسنيبملا  ع ا ع ئظنن  عمل  ا    علنو  متأ   أبمتعضن  ض وعا
بظ  ةجدددنل  أظ ددد   ر عنوردددنهب عاسدددن، فادددن تاعونددد  قدددظ(03)   رددد  ع يا ددد اتضددد   ن ندددذع علدددزء كنظددد  متكددد   دددا عمل
ون  قظر تع  أدا  سدا ى قئد    اتيدا، وعاضد   دا اجدنل  أظ د    4.27و  3.85ع ن عر  ن   فااع  نذع ع ئعن ب،  

سددن  حمدد) ع ن عردد   ددايظ هل ظددا ع ااددن عا    ليددن  ظ ظيدد  وآ  دد   ضدد ن  ت يظددذ متظ  دد  عة ع ن   رعمل  ع ن عردد  مت  نددذ 
  وع صددا  وع سدد    عمل  ظدد ، نظدد  كنظدد  نددذ  ع عئددن ن   عملاتئدد  عنو  ةا ردد  نسددنيب عاددن  بددددد  عمل ن دد   لجدد  ن وع ئظةدد

وع دي تدن  ألد  مت  عمل رسدن  حمد)    (19) عئدن ن  قدر    عنظظد، وأتيت   عملاتئد  ع  0.838وعياعف  عظن    ان  بدد   4.27
عمل  ظد ، لجتدن    عفدص وةا رد    وع سد    وع صدا  ةد وع ئظ متظ  د  عة ع ن عمل ن د   لجد  ن ع ن عر   نع ن رج    ضئ 

   نلةجددةسددا ى قئدد    اتيددا    (21)،   تلظ ددن ع عئددن ن  قددر  0.830وعيدداعف  عظددن    اددن  بددد    4.15نسددنيب عاددن  بددددد  
عنشددخنص عملسدداج ب، ألدد  مت  عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد  يالدد  قنأددنن بظددنن   دداى  ددنع  ن لرددا اع   ضدد ن  ت يظددذ  

  عملاتئ  ع اعبع  ةا ر  نسنيب عان  بدددد    (23)عمل  ظ ،   تلظ ن ع عئن ن  قر   وع س    وع صا  وع ئظة    ا ع ن عل  نمتظ  
وع دددي تدددن  ألددد    عفاددد  أظ ددد  ع ن عرددد  أب  عمل رسدددن  حمددد) ع ن عرددد  ت  دددص    0.881د  وعيددداعف  عظدددن    ادددّن  بدددد  3.99

عمل  ظد ،   وع سد    وع صدا  ص متظ    عة ع ن عمل ن    لج  ن وع ئظةد اجاعءع  ع اصاظ    رج    نص   ض ن  تطئظ
  0.895اعف  عظدن    ادن  بددددد  عيو   3.85ةا ر  نسنيب عان  بددد    (22)  عملاتئ  عخلن س  وعن ثن ع عئن ن  قر      أتيت

 ضد ن  تطئظدص متظ  د   صد    ن  ولجتن    عفص أل  مت  عمل رسن  حم) ع ن عر   ايظ حبنيف  ع  جنح وع يش) بسدج  
 عمل  ظ . وع س    وع صا  وع ئظة  عمل ن    لج  ن  عة ع ن

  4.05حت  ا ردد  نسددنيب عاددن  بدددد     ددنو أ   ددن فددإ  عحملدد   ع ياأدد  عملاعلددص بئعددن عملعل  ددن  عمل  ادد   ددا عحملدد   ع
ن يد   ان ظدد  قظ دد  عملا ردد   ، لددن ععددي عتيددنأل اجدنل  عنشددخنص عملسدداج ب،، واذع  دد0.745وعيداعف  عظددن   قددن  بددد  
قئ    اتيا، نذع  دن  عل دن ظسدا اج أب     وننن تانب)  سا ى  (7-4)عمل ج  ن   علنو   قر  ر عاسنيب هلذع ع ئعن ل اظ

 ن عر   نع ن عنا نة كئث بع لظد  ت  ظدص عملعل  دن  عخلنصد  أبظ  د  عة ع ن عمل ن د   كد)  دا ظ دنة ا ع ن  ) عحم عمل رسن 
 18001)عمل  ظددددددد     وظ دددددددنة ا ع ن ع صدددددددا  وع سددددددد     (ISO 14001)، ظ دددددددنة عة ع ن ع ئظةظددددددد   (ISO 9001)علددددددد  ن  

OHSAS    متوISO 45001)  ،   ردج    نصد      وت  ظا دن    عد  ع  ظ  د  عةندذ  عن ردج  وندذع  دا  د    دئ
   ضد ن  ت يظدذ متظ  د     دوآ     لين  ظ ظيد  ا     عيفناينظ  ن  ك قنأنن بظنن   اى  نع  ن لرا اع    ا  ا ع
 .وع س    وع صا  وع ئظة  ل  نعا ع ن  
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 : التدقيظ الداخلي من المحور الب د   لفقرات الوصفي اااصائي التحليل نتائجالفرع اليامس: 

   علنو  ع اند: ئعن ميكا مت  ظلخ  ع  انرج عخلنص  بيااع  نذع ع 
 التدقيق الداخلي بعد   لتقرات : نتائج إجازت أفراد العينة  (25-4)اجلدول رقمل    

  ر  عاسنيب  ك) فاان.األ  مترن  عمل ع رتتظ  ت نتد * 
  اانعن   جن  عمل عفا  نس  قظر عملا ر  عاسنيب. (7-4)س  نعن عجتن  ك) فاان وعحمل   ليفأا ن  أل  جنو   قر ** 
    .(0.05)و سا ى عخلطأ  (107)  جن  عااع   ا  (03)عملا ر  ع يا    ك) أئن ن ن   -

 .(SPSS.25) ج  ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان املصدر:
   ئعددن عجتددن    جددن  عمل عفادد   تاتظدد  و   (28)ا  ع عئددن ن  قددر    (24)ت ددنقو أئددن ع  نددذع علددنو   ددا ع عئددن ن  قددر  

  ، ونسدد  عملا ردد  ع عددنةع ددنع ل  كأنددن  اطلئددن  تطئظددص متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد    عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد   ع اددنقظص
  وع دذ  عادا  د ا ظطدنأل   جد  عمل عفاد  عملاتيعد  ليدداعف  4.00  بلد  ذ     جدن  عمل عفاد  ألد  ندذ  ع عئدن ع  وع د  جمل د ع

  جنظسدد ، ول اددند فدددإ   ،   عمل رسددن  حمددد) ع ن عردد   اع ددذ  عدددن  ألدد  مت  اجددنل  عملئادد    0.723 عظددن   قددن  بدددد  
    ن دددعملظ  ددد  عة ع ن  نع ادددنقظص ع دددنع ل    اطلئدددن  بعدددن    ت يدددذ   مت  عمل رسدددن  حمددد) ع ن عرددد   عملسددداج ب، ع كدددنو  ألددد 

 قددر    نظدد   صددل  ع عئددن ن  ئعددن ةسدا ى  اتيددا ونددذع  ددن متكنتددحت   جددن  عمل عفاد  ع ددي  صددل  ألظ ددن كدد) أئددن ع  ندذع ع 
  بددد: تعد،  وعن دا عاعلدص  0.894وليداعف  عظدن   قدن  بددد    4.12أل  متأل    ج    عفا  ةا ر  نسنيب قن  بدد   (28)

   لجدد  ن وع ئظةدد   ع اددنقظص ع ددنع ل   ضدد ن  فعن ظدد  متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد  دد   ة ا ع ن عمل رسدد  فاعاددن  مسظددن و سدداا   لاظددنة  
   عنلدد   اجدداعءع   ع ددي ت ددنقو مت  عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد  ت يددذ   (26) ن  قددر  عمل  ظدد ،   تلظ ددن ع عئددن  وع سدد     وع صددا 

رقمل  
 التقرة

املتوسط  التقرات 
 احلسايب 

االحنراف 
 ملعياريا

مستوى     tقيمة )
 الداللة 

التتيب 
* 

 **االجتا 

 متظ  دددددد  عة ع ن مت عء قظددددددن  اجدددددداعءع  عمل رسدددددد  ت يددددددذ 24
 .ألظ ن عمل ن   و نفظ

   عفص 5 0.000 11.948 0.393 3.93

 ع ا نهلدددددددددن  ااظدددددددددظر  و عددددددددد  اجددددددددداعءع  عمل رسددددددددد  ت يدددددددددذ 25
 .انرج  ع انظ ظظ  و ن  وع اث ع انظ ظظ   ل اطلئن 

   عفص 3 0.000 12.056 0.870 4.01

 ونددددنيف  عادددد ع ث  عنلدددد  اجدددداعءع  عمل رسدددد  ت يددددذ 26
 و دنفظ وع صدا  للد  ن وع ئظةد  عملاعلاد  عملطنباد  أدنة
 .ألظ ن

   عفص 2 0.000 12.094 0.875 4.02

  اطلئدن   دا عملطنباد  ردج   إبظشنء عمل رس  تا ة 27
 عمل  ظد    وع سد  وع صدا  وع ئظةد  لد  نعمتظ  د  ا ع ن 

 .ألظ ن و نفظ

   عفص 4 0.000 12.411 0.814 3.97

 اعاددن  مسظدن و سدداا   لاظددنة ة  دد تعد، ا ع ن عمل رسدد  ف 28
ة ع ن   عظ  دددددددددع ادددددددددنقظص ع دددددددددنع ل   ضددددددددد ن  فعن ظددددددددد  مت

 .عمل ن  

   عفص 1 0.000 13.030 0.894 4.12

 موافق  /  0.000 14.494 0.723 4.00 العا   املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط
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  وندذع ةا رد  نسدنيب  ع  نظظد   تئد ملا ع  ألظ دن   و دنفظ وع صدا  للد  ن وع ئظةد  عملاعلاد  عملطنباد  أدنة وندنيف  عاد ع ث
 اتيعد     ع  ن    وبن ج    عفاد   فااصل  أل  عملاتئ   (25)، مت ن ع عئن ن  قر  0.875ولياعف  عظن   قن  بدد   4.02بل  

  ع ا نهلددن  ااظددظر  و عدد  اجدداعءع   نددذع  ددن عددن  ألدد  مت  عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد  ت يددذ   4.01وةا ردد  نسددنيب قددن    
ةا رد     تئ  ع اعبعد  صل  أل  عملا   ع ي  (27)،   تلظ ن ع عئن ن  قر  انرج  ع انظ ظظ  و ن  وع اث ظظ ع انظ    ل اطلئن 

 ألد  عمل عفاد   ا  عملئاد  ، ا  عجتن  عشث   ن ون ولجتن    عفص    0.814ولياعف  عظن   قن  بدد    3.97نسنيب قن    
و   هلدن،    عملاتيدا   ع اطئظدص وعئد، عخل نرد   ظكدا    اظدن  نسد  فاد عمل ع فةد    عادا  عاسدنيب  ا ردط ن ن   ع ياان نذ 

  مت عء  قظدن   اجداعءع   عمل رسدن  حمد) ع ن عرد  ت يدذ     ألد  مت  وع دي تد   (24)عملاتئ  عن ثن  صل  ألظ دن ع عئدن ن  قدر  
 .  0.393د  بددن  ق  وعياعف ن عملعظن    3.93عاسنيب بددد   ألظ ن، نظ  قن   ا رط ن متظ    عة ع ن عمل ن   و نفظ

  ن   أظ د  ع ن عرد  بعدن ع ادنقظص ع دنع ل      رسدن  ألد  عمل عفاد  ا  عملئاد  ، عجتدن  ردئص لدن   دن عاضد 
  وند  متكد   دا ع  رد  ع يا د   عخل نرد    ظكدا    اظدن   نسد   عمل عفاد   فة      اا ع 4.00وعملان  بددد  عاسنيب  ا رطحت
  كئدث باطئظدص  اطلئدن  بعدن ع ادنقظص دنع ر عنا دنة    سدن  حمد) ع ن عرد  رعمل  نذع  ن  عل ن ظاا ألد  مت  ، (03)عملان  بدد 

     دن ألد  ع ياداع  عملارتند   اظدن   عفا  عملئا  ، أنذع ن   و ن ع كن  ،  ع ن عمل ن  ع نع ل   ض ن  فعن ظ  متظ    عة
و سدا ى عخلطدأ    (107)   اعدوند   ع د  ن اتيعد ( أ دن   جدن  عا 14.494بلاد     عحملس ب  ع دي  (t)ئعن ن  قظ    نذع ع 

نددددذ   ن ألدددد   ونددددذع  ددددن ملسدددد ن   ددددا  دددد   ع ددددزش ع  عملظنعظظدددد  ع ددددي متجاع نندددد  .(0.000)ةسددددا ى  يف دددد  قددددن      (0.05)
تع، فاعادن  مسظدن و سداا   لاظدنة  عمل رسن  ونض  ن  ع لظن  ع انقظص ع نع ل  حبظ  وجنن مت  ا ع ن نذ  عمل رسن   

  عاد ع ث   عنلد   اجداعءع كد)  دا:    ذ ظدا يب لاظدنة  ، وذ د   متظ  د  عة ع ن عمل ن د   ظد فعنع ادنقظص ع دنع ل   ضد ن   ة   
عمل ن د     متظ  د  عة ع ن  مت عء  قظدن   اجداعءع ،  ألظ دن   نف دعحملو  وع صدا  ن وع ئظةد   للد عملاعلاد  عملطنباد  أدنة  وندنيف 

متعضدددن  ، وع اظدددنة  انردددج   ن عدددع انظ ظظددد  و ن   ادددثوع   ع انظ ظظددد    ل اطلئدددن   ع ا نهلدددن   ااظدددظر   و عددد   اجددداعءع ،  ألظ دددن  نفظعحملدددو 
 .ألظ ن نفظعحملو   عمل  ظ  وع س     وع صا  وع ئظة  ل  نعمتظ    ا ع ن   اطلئن   ا  عملطنبا  رج    إبظشنء

 مراج ة اادارد من المحور ال: ب د   لفقرات الوصفي اااصائي التحليل نتائجالفرع السادس:  

عاضددد ا عملا رددد  عاسدددنيب،  وع دددذ     عدملددد    علدددنو  ع  ئعدددن اددداع  ندددذع ع بي  نصددد ميكدددا مت  ظلخددد  ع  ادددنرج عخل
   اعجعد  عة ع ن  ئعدن عخلنصد  ب  تاتظ  وعجتن  ك) أئن ن  ا ع عئدن ع ملع  ع  و ،  سا ى ع نيف   ع(t)قظ   ، عيفياعف عملعظن  

 .   ا حم    نى ع ازعة عمل رسن  حم) ع ن عر  باطئظص  اطلئن  متظ    عة ع ن عمل ن 
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 مراجعة اإلدارة بعد   لتقرات لعينة  : نتائج إجازت أفراد ا(26-4)اجلدول رقمل    

  ر  عاسنيب  ك) فاان.األ  مترن  عمل ع رتتظ  ت نتد * 
  اانعن   جن  عمل عفا  نس  قظر عملا ر  عاسنيب. (7-4)** س  نعن عجتن  ك) فاان وعحمل   ليفأا ن  أل  جنو   قر 

    .(0.05)طأ  ى عخلو سا (107)  جن  عااع   ا  (03)عملا ر  ع يا    ك) أئن ن ن   -
 .(SPSS.25) ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  املصدر:

ليدددداعف  عظددددن   قددددن  بددددد   3.96قددددن قددددن   بددددد  نة  ع عددددعلددددنو  أب  قظ دددد  عملا ردددد  عاسددددنيب  نددددذع  ظ نددددظ  ددددا  
ألدددد  مت     ص عملسدددداج ب، وعفادددد عونددددذع ععددددي مت  عنشددددخن،  (03)، وندددد  متكدددد   ددددا ع  ردددد  ع يا دددد  عملاددددن  بدددددد  0.772

 كد)  ددا علدد  ن، ع ئظةد  وع صددا  وع سدد       نظ  دد  عة ع ن عمل ن دد  اعجعد  عة ع ن    بعددن   رسدنار اددار باطئظدص  اطلدد   
  عحملسد ب  ع دي  (t)ئعدن ند  قظ د   ندذع ع   عفاد  عملئاد  ، أ   دن ألد  ع ياداع  عملارتند   اظدن   ندذع ند  كدن ع   و دن .عمل  ظ 
ةسددددا ى  يف دددد  قددددن      (0.05)و سددددا ى عخلطددددأ    (107)وندددد   ع دددد  ن اتيعدددد ( أ ددددن   جددددن  عااعدددد    13.021بلادددد   

(0.000). 

  وع دان  ئعددن  اعجعدد  عة ع ن كأنددن   نا ن ددن عتدد دمت  عمل رسددن  حمدد) ع ن عرد   متعضددن    عائد،  ددا ع ئظددنن  متأد  و 
  نل  أظ د  ع ن عرد  ند   فاداع  ندذع  ةجد اطلئن  تطئظص متظ    عة ع ن عمل ن  ، فان تاعوند  قدظر عنوردنهب عاسدنبظ

   دددا  تعددد  أدددا  سدددا ى قئددد    اتيدددا، وعاضدددو  (03)   رددد  ع يا ددد امتكددد   دددا عملونددد  قدددظر   4.03و  3.87ع ئعدددن بددد،  
عمل رسدددن  حمددد) ع ن عرددد  تاددد ة ا ع ادددن هلنو ددد  ع  ادددنرج ع ادددث عملااااددد   دددا عملاعجعدددن     مت  ندددذ رددد   ن عاجدددنل  أظ ددد  ع 

  4.03عمل ن  ، نظ  كنظ  نذ  ع عئن ن   عملاتئ  عنو  ةا ر  نسدنيب عادن  بدددد   ظ    عة ع ننبا   ض ن  فعن ظ  متع س

رقمل  
 التقرة

املتوسط  التقرات 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

مستوى     tقيمة )
 الداللة 

التتيب 
* 

 **االجتا 

 با  ددظر وجنو دد  ع يادداع  ع ارظسددظ  مل رسدد  ع ن عتادد ة ا 29
مل نقشدددا ن   عجا ددددنع  ددددنص نظ  ددد  عة ع ن عمل ن دددد  

 ع علظن.  إل ع ن

   عفص 3 0.000 11.654 0.875 3.98

 رسددد  با  دددظر جدددنعو   لااادددص  دددا مت عء ع ن عمل  ة اتاددد   30
 متظ    عة ع ن عمل ن     عنقسنة كنف .

   عفص 5 0.000 9.852 0.918 3.87

 فدرتع  متظ  د  عة ع ن عمل ن د  ألد  ع علظن عة ع ن تاعجا 31
 .نعرا اع  فعن ظا   ض ن   حمن ن

   عفص 2 0.000 11.834 0.870 3.99

 عمل ك د  ع اداع ع  ألد  عة ع ن عد اعج  خماجدن   اد   32
 .وع صا  وع ئظة  عل  ن رظنر  ومتننعف  ااس،

   عفص 4 0.000 11.619 0.870 3.97

 نو دد  ع  اددنرج ع اددث عملاااادد   دداتادد ة ا ع ن عمل رسدد  هل 33
 فعن ظددددددد  متظ  ددددددد  عة ع ن عملاعجعدددددددن  ع سدددددددنبا   ضددددددد ن  

 .عمل ن  

   عفص 1 0.000 12.437 0.859 4.03

 موافق  /  0.000 13.021 0.772 3.96 العا   املعياري واالحنراف احلسايب سطتو امل
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وع دددددي تدددددن  ألددددد  مت  عة ع ن ع علظدددددن    (31) ن  قدددددر  عئدددددنع   وأتيت   عملاتئددددد  ع  نظظددددد   ،0.859وعيددددداعف  عظدددددن    ادددددن  بدددددد  
عردا اع  فعن ظا دن، لجتدن    عفدص    ضد ن   نن حمد فدرتع  عمل ن د  ألد   متظ  د  عة ع ن  ل  رسدن  حمد) ع ن عرد  تاعجدا 

ةسددا ى قئدد    اتيددا    (29)،   تلظ ددن ع عئددن ن  قددر  0.870 اددن  بددد    وعيدداعف  عظددن    3.99وةا ردد  نسددنيب عاددن  بددددد  
حمددد) ع ن عرددد  تاددد ة ا ع ادددن با  دددظر وجنو ددد  ع ياددداع  ع ارظسدددظ     مت  عمل رسدددن   عنشدددخنص عملسددداج ب، ألددد   نلةجددد

عمل  ظدد  مل نقشددا ن   عجا ددنع  ددنص  ددإل ع ن ع علظددن،   تلظ ددن    وع سدد    وع صددا  ن عمل ن دد   لجدد  ن وع ئظةدد نظ  دد  عة ع  
وع ددي تددن  ألدد     0.870وعيدداعف  عظددن    اددّن  بدددد    3.97  ن  بدددددعادد  نيب  عملاتئدد  ع اعبعدد  ةا ردد  نسدد  (32)ع عئددن ن  قددر  

وع ئظةد     ع اداع ع  عمل ك د   ااسد، رظنرد  ومتندنعف علد  ن    أل ا    عة ع ن  اعجع    عفا  أظ   ع ن عر  أب  خماجن 
وعيداعف  عظدن    ادن    3.87نسدنيب عادن  بدددد    ةا رد   (30)  أتيت   عملاتئ  عخلن س  وعن دثن ع عئدن ن  قدر  وع صا ، 

مت عء متظ  دد  عة ع ن    ع ن عردد  تادد ة با  ددظر جددنعو   لاااددص  ددا  ولجتددن    عفددص ألدد  مت  ا ع ن عمل رسددن  حمدد)  0.918بدددددد  
 عنقسنة كنف .  عمل  ظ    وع س    وع صا  وع ئظة   عمل ن    لج  ن

  3.96و   دددحت  ا رددد  نسدددنيب عادددن  بددددد  عن    أ   دددن فدددإ  عحملددد   ع ياأددد  عملاعلدددص بئعدددن  اعجعددد  عة ع ن  دددا عحملددد
يد   ان ظدد  قظ دد  عملا ردد   ذع  ددن  ، لددن ععددي عتيددنأل اجدنل  عنشددخنص عملسدداج ب،، وا0.772 عظددن   قددن  بددد    وعيداعف
ا، ندذع  دن  عل دن ظاد   أب   بد)  سدا ى قئد    اتيدودننن تان  (7-4)  علدنو   قدر  هلذع ع ئعدن ل ادظر عمل جد  ن  عاسنيب
 ع ن عمل ن دد   كدد)  ددا  عنا ددنة كئددث بع لظدد   اعجعدد  عة ع ن عخلنصدد  أبظ  دد  عةفعدد   ن  حمدد) ع ن عردد   ددنع ن   رسددعمل  ا ع ن

عمل  ظددددددد     وظ دددددددنة ا ع ن ع صدددددددا  وع سددددددد     (ISO 14001)، ظ دددددددنة عة ع ن ع ئظةظددددددد   (ISO 9001)علددددددد  ن     نظ دددددددنة ا ع
(18001 OHSAS    متوISO 45001)  علد  ن رظنرد  ومتندنعف   س،ن و  ظا فعنع   عرا ا   ض ن   حمن ن  فرتع  أل 

 وع س    عمل  ظ    آ  وعنن.  وع صا  وع ئظة 
إجــراءات التحســين المســتمر مــن ب ــد  لفقــرات الوصــفي اصــائياا التحليل نتائجالفرع السابع: 

 المحور ال: 

اسدددنيب،    عا ردددعاضددد ا عملوع دددذ     عدملددد    علدددنو  ع  ئعدددن ميكدددا مت  ظلخددد  ع  ادددنرج عخلنصددد  بياددداع  ندددذع ع 
اجدداعءع     ئعددن عخلنصدد  ب  تاتظدد  وعجتددن  كدد) أئددن ن  ددا ع عئددن ع ،  سددا ى ع نيف دد  عملع  عدد  و (t)قظ دد   ،  عيفيدداعف عملعظددن  
 . ا حم    نى ع ازعة عمل رسن  حم) ع ن عر  باطئظص  اطلئن  متظ    عة ع ن عمل ن    ع ااس، عملسا ا
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 إجراءات التحسا املستمربعد   لتقرات: نتائج إجازت أفراد العينة  (27-4)اجلدول رقمل  

  ر  عاسنيب  ك) فاان.األ  مترن  عمل ع رتتظ  ت نتد *
  اانعن   جن  عمل عفا  نس  قظر عملا ر  عاسنيب. (7-4)   ليفأا ن  أل  جنو   قر حملوع ** س  نعن عجتن  ك) فاان

 ع رتتظ  عك   أل  مترن  متق) عياعف  عظن  .نيب  ياات،  اسنو  فإ  أ ن ن عك   عملا ر  عاس*** 
    .(0.05)و سا ى عخلطأ  (107)  جن  عااع   ا  (03)عملا ر  ع يا    ك) أئن ن ن   -
 .(SPSS.25) ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  در:صامل

  ، عملسددا ا  ل ادد   عنو بعددن اجدداعءع  ع ااسدد   يادداع   عاسددنبظ   ن عملا رددط  مت    متأدد    علددنو    ددا  ظ نددظ
 دد  عملاددن  بدددد   يا   عمتكدد   ددا ع  ردد   وندد  0.907و  0.828وعياعفناددن عملعظن عدد   ددن بدد،    4.12  و  4.02 ددن بدد،    تددرتعوح

اعء ع ااسددد،  عمل رسددد  بعددد، عيفأائدددن  ظادددنرج ع ادددنقظص ع دددنع ل  أ دددن اجددد  وعملا  لددد    "أت دددذ   (34)ن ياان  قدددر  فددد  ،(03)
نسدنيب قدن    ةا ر  عنو  عملاتئ  عنال عمل  ظ "   وع س    وع صا   وع ئظة    لج  ن  عملسا ا أل  متظ    عة ع ن عمل ن  

  ا رط ن ن   ع ياان نذ  أل  عمل عفا  ا  عملئا  ، عجتن  ا  عشث  ن  ، ون 0.828  بد  قن   ن  وعياعف  عظ  4.12بد  
     (36)ع يادان  قدر  ،   تلا دن  هلدن  عملاتيدا   ع اطئظدص  وعئد،  عخل نرد    ظكدا    اظدن  نسد   اد  عفعمل فةد    عادا  عاسدنيب
  عة ع ن ع علظدددن بكددد)  دددن عاعلدددص أبظ  ددد  عة ع ن عمل ن ددد  دددن   ئاعمل ن دددن  ع دددي    تادددنبا عمل رسددد "  وعملا  لددد      نظظددد ع   عملاتئددد 

 عشث  ن ، ون 0.868وعياعف  عظن   قن  بد   4.06ن  بد نسنيب ق ةا ر "  عمل  ظ   وع س     وع صا   وع ئظة  لج  ن  
  ظكدا  ن  اظد عمل عفاد  نسد  فةد    عادا  عاسدنيب  ا ردط ن ن   ع يادان  ندذ  ألد  عمل عفاد  ا  عملئاد  ،  عجتدن  ا 

ج ب،  جدنل  عنشدخنص عملسداةسدا ى قئد    اتيدا ة  (35)ع عئدن ن  قدر      تلظ دن،  هلدن عملاتيدا  ع اطئظدص وعئد،  عخل نرد 

رقمل  
 التقرة

املتوسط  التقرات 
 احلسايب 

اف حنر اال
 املعياري

مستوى     tقيمة )
 الداللة 

التتيب 
* 

 **االجتا 

 ظادددنرج ع ادددنقظص ع دددنع ل بعددد، عيفأائدددن  عمل رسددد   أت دددذ 34
 أ ن اجاعء ع ااس، عملسا ا ألد  متظ  د  عة ع ن عمل ن د 

 .عمل  ظ  وع س    وع صا  وع ئظة  لج  ن 

   عفص 1 0.000 14.045 0.828 4.12

 عء ع ااسد، اعجع  عة ع ن أ ن اجدا رج   انبعمل رس     اار 35
 .عملسا ا أل  متظ    عة ع ن عمل ن  

   عفص 3 0.000 13.008 0.836 4.05

   ع ددي  ئا ددن عة ع ن ع علظددن بكدد)نبا عمل رسدد  عمل ن ددناددت 36
 . ن عاعلص أبظ    عة ع ن عمل ن  

   عفص 2 0.000 12.754 0.868 4.06

 جاعءع  ع ااس، كنفد   ) اسجظبا  تا ة ا ع ن عمل رس  37
ا ع ن علددددد  ن ردددددج    نصددددد   ضددددد ن  فعن ظددددد  متظ  ددددد  

 عمل  ظ . وع س    وع صا  وع ئظة 

   عفص 5 0.000 11.674 0.907 4.02

  رسدددددد   ددددددا قددددددن ن عةجدددددداعءع  عملاعلادددددد تاااددددددص ا ع ن عمل 38
أبظ  دددددد  عة ع ن عمل ن دددددد  ع ددددددي س عختنذنددددددن قددددددن ناادددددد  

 متننعف ن.

   عفص ***4 0.000 12.244 0.864 4.02

 موافق  /  0.000 14.436 0.758 4.05 العا   املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط
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   اعجعدد  عة ع ن أ ددن اجدداعء ع ااسدد، عملسددا ا ألدد  متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد    اددنرجب  اددار  عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد   ألدد  مت  
  4.02  عملاتئد  ع اعبعد  ةا رد  نسدنيب عادن  بدددد    (38)تلظ دن ع عئدن ن  قدر      ،   ظد  عمل وع سد    وع صدا  وع ئظةد  لجد  ن  

 ددا    تااادص  ن  حمد) ع ن عردد ا ع ن عمل رسدد  ألدد    عفاد  أظ دد  ع ن عرد  أب    وع ددي تدن   0.864وعيداعف  عظدن    اددّن  بددد  
نااد      دي س عختنذندن قدن عمل  ظد  ع  سد   عو   وع صدا وع ئظةد  لجد  ن    ملاعلاد  أبظ  د  عة ع ن عمل ن د قدن ن عةجداعءع  ع

ع ااسد، كنفد     ا ع ن عمل رسد  باسدجظ) اجداعءع   ةتاد  "وعملا  لد      دثنعن  عملاتئد      (37)ع ياان  قر    تلظ ن  ، متننعف ن
  4.02نسدنيب قدن  بدد    ةا رد "  عمل  ظد  وع سد    وع صدا  وع ئظة ا ع ن عل  ن     رج    نص   ض ن  فعن ظ  متظ    

 عاسدنيب  ا ردط ن ن   ع يادان  نذ  أل  عمل عفا  ا  عملئا  ، عجتن  ا  عشث   ن ، ون 0.907وعياعف  عظن   قن  بد  
 .هلن عملاتيا  ع اطئظص وعئ، عخل نر   ظكا   اظن  عمل عفا  نس  فة    عاا 

وعيداعف  عظدن      4.05ددد   حت  ا ر  نسنيب عان  ب  ، عملسا ا  ل ا   عنو بعن اجاعءع  ع ااسأ   ن فإ  
سدداج ب،، واذع  لددن ععدي عتيدنأل اجدنل  عنشدخنص عمل  ،(03)وند  متكد   ددا ع  رد  ع يا د  عملادن  بددد    0.758  قدن  بددد

 سددا ى قئدد      وددننن تانبدد)  (7-4)عمل جدد  ن   علددنو   قددر    ا ردد  عاسددنيب هلددذع ع ئعددن ل اددظرمل ددن يدد   ان ظدد  قظ دد  ع
ظ  د   ن، عملسدا ا  جداعءع  ع ااسدةع ن عرد   دنع ن عنا دنة كئدث     ع ن عمل رسدن  حمد)  اأب  ل دن ظاد   اتيا، نذع  دن  ع
وظ ددنة ا ع ن ع صددا     (ISO 14001)، ظ ددنة عة ع ن ع ئظةظدد   (ISO 9001)علدد  ن    ع ن ا   كدد)  ددا ظ ددنةعة ع ن عمل ن دد   

، أ   ددن ألدد  ع يادداع   ادد  ملئ  عفادد  عنددذع ندد   و ددن ع كددن  ،  (ISO 45001متو    OHSAS 18001)عمل  ظدد     وع سدد   
  (107)  جدن  عااعد   وند   ع د  ن اتيعد ( أ دن   13.021بلاد     عحملسد ب  ع دي (t)ئعن ند  قظ د  نذع ع عملارتن   اظن  
 .(0.000)ةسا ى  يف   قن     (0.05)و سا ى عخلطأ  

 المحور ال:  من االستمارد لب اد الوصفي اااصائي التحليل الفرع الثامن: نتائج
عاضد ا عملا رد   وع دذ     عدملد    علدنو  ع  أببعدن  عحملد   عنو   دا عيفردا ن ن  ظلخ  ع  انرج عخلنص  ا متميك  

 دنى  ةاد    عخلنصد     بعدن  دا عن  بعدن تاتظ  وعجتدن  كد)  ،  سا ى ع نيف   عملع  ع  و (t)قظ   ، اعف عملعظن  عاسنيب، عيفي
  18001و ISO، 14001 ISO 9001  ن دددددد   كدددددد)  ددددددامل ن عمتظ  دددددد  عة ع     اطلئددددددن   باطئظددددددصعيف اددددددزعة  ع ا جددددددحت يدددددد   

OHSAS 45001 متو ISO      حم) ع ن عر   عمل رسن. 
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 ربعاد احملور األول م  االستمارة النتائج اةاصة    :(28-4)اجلدول رقمل  

  ر  عاسنيب  ك) فاان.اعملن  أل  متر ع رتتظ  ت نتد * 
 سنيب.  نس  قظر عملا ر  عا اانعن   جن  عمل عفا (7-4)** س  نعن عجتن  ك) فاان وعحمل   ليفأا ن  أل  جنو   قر 

 أ ن ن عك   عملا ر  عاسنيب  ياات،  اسنو  فإ  ع رتتظ  عك   أل  مترن  متق) عياعف  عظن  .*** 
    .(0.05)و سا ى عخلطأ  (107)  جن  عااع   ا  (03) ن  عملا ر  ع يا    ك) أئن ن -

 .(SPSS.25)جن  بان ج  ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخما  املصدر:

  باطئظدددصعيف ادددزعة   دددا  ددد    عطظدددن  ندددذع علدددنو  ع كدددن متفددداع  ع عظ ددد  عملسددداج ب  ألددد  مت   دددنى ع ا جدددحت يددد   
     (ISO 45001  متو OHSAS  18001و ISO، 14001 ISO 9001)  ا)  دد كدد  متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد    اطلئددن 

  ندنو  عجملدن  ع اعبدا   عدن  وةمجدند عحملد   كل دن تادا     ألبعمل رسن  حم) ع ن عر   اتيا، ذ   ن  عملا رطن  عاسنبظ
   وندد  عان دد ذ    نددع ادداع     وع ددذ  ععكدد    جدد  عمل عفادد  عملاتيعدد  نسدد  ع انأددنن عملعا ددنن يفختددنذ  4.19ا     3.40 دا  

نا دنة باكن د)  ونذع  ن  عل ن ظا   أب  عمل رسن  حم) ع ن عر  فع   دنع ن ع  ،(03)متك   ا ع  ر  ع يا   عملان  بدد  
   دددزش ن   ددإل ع ن وذ ددد   دددا متجدد) اأطدددنء ع ياصددد     ندددن   ظ دددنة  اطددن      عمل  ظددد   وع سددد     علددد  ن وع ئظةدد    اطلئددن  متظ  ددد 

صددد  ان  دددا مجظدددا    و سددد،  ع  قددد   ظيددد      وعخلدددن ن   عةظادددن   جددد  ن  تش ن   دددا   ،ثكئددد  بشدددك)  هلدددن  عيفقاصدددن ع   ع كيدددنءن
ند  قظ د     ندذع عحملد   اظدن       د أ عملعنبعدن   اد  عملئاد  ، أ   دن ألد   عف   نذع ند   و ن ع كن  ،  عملصلا  ذع   عنطاعف

(t)  ةسددا ى    (0.05)  طددأعخل  و سددا ى  (107)وندد   ع دد  ن اتيعدد ( أ ددن   جددن  عااعدد    15.922بلادد     عحملسدد ب  ع ددي
 .(0.000) يف   قن   

 

 

املتوسط  أبعاد احملور األول 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

مستوى     tقيمة )
 الداللة 

التتيب 
* 

 **االجتا 

   عفص 1 0.000 16.709 0.710 4.14 : ع اظن ن وعيف ازعة يفمتو 

 صعف    2 0.000 15.367 0.760 4.12 اثظظن: رظنر  ظ نة عة ع ن 

   عفص 6 0.000 14.204 0.710 3.97 اث  ن: ع اخطظ  

   عفص ***3 0.000 14.767 0.745 4.05  عبعن: عملعل  ن  عمل  ا  

   عفص 5 0.000 14.494 0.723 4.00  ن سن: ع انقظص ع نع ل 

   عفص 7 0.000 13.021 0.772 3.96 رن رن:  اعجع  عة ع ن 

   عفص 4 0.000 14.436 0.758 4.05 رنبعن: اجاعءع  ع ااس، عملسا ا 

 موافق  /  0.000 15.922 0.683 4.04 للمحور األول  العا   املعياري  واالحنراف  احلسايب املتوسط
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ــب الثا ــاالميل ــات  :ل ــل اتجاه ــرض :تحلي ــراد ع ــة ةف ــو ال ي  ــور ال نح ــاد المح ــانةب  ــن  يث م

 االستمارد

لحملد   ع  دنو  دا علدزء ع  دنو،  ر ا ة  ا  د   ندذع عملطلد  بعداب خمالدمل ظادنرج ب د   عيفردا ن ن فظ دن عاعلدص  
 دا حمنو د  تيسدثنن  ،  عمل رسدن  حمد) ع ن عرد وعقدا عيفردانع      حمد      متبعدن   ي  ع عظ   ع متفا  مت عء  لظ)وع ذ  عا  )   

   رئص ذكانن.   وع  عةنصنرظ  ع يعنةخالمل 
الداء الشــامل )االقتصــاد ، نتــائج التحليــل اااصــائي الوصــفي لفقــرات ب ــد  الفــرع ال: :

 االجتماعي، البيئي( من المحور الثاني

عن عء ع شددن ) نعيفقاصددن  ،  بعددن    أئددن ع   ألدد   عمل عفادد     جددن   وتاظددظر  وصددمل  ع ع صددا  ذعندد   دد     ددا  رددظار
وع دددددي ت  ددددد  وعقدددددا  سددددد، عن عء ع شدددددن )    25ا     1 دددددا     لعئدددددن ع   وفادددددن  ،عيفجا دددددنأ ، ع ئظةددددد (  دددددا عحملددددد   ع  دددددنو

  نعيفقاصن  ، عيفجا نأ ، ع ئظة (  اااظص  اطلئن  عيفرانع  .
ع ياأد  عنو   دا متبعدن  عن عء ع شدن )  مت  ظلخ  ع  ادنرج عخلنصد  بياداع  ندذع ع ئعدن    كامي  األداء االقتصادي: :1-1
 :ل ا   ع  نو   علنو  ع اند 

 األداء االقتصاديالتر ي  بعد  ال لتقرات: نتائج إجازت أفراد العينة  (29-4)اجلدول رقمل  

  ر  عاسنيب  ك) فاان.األ  مترن  عمل ع رتتظ  ت نتد *
  اانعن   جن  عمل عفا  نس  قظر عملا ر  عاسنيب. (7-4)   ليفأا ن  أل  جنو   قر ** س  نعن عجتن  ك) فاان وعحمل

    .(0.05)و سا ى عخلطأ  (107)  جن  عااع   ا  (03)عملا ر  ع يا    ك) أئن ن ن   -
 .(SPSS.25) ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  املصدر:

رقمل  
 التقرة

املتوسط  التقرات 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

توى  سم   tقيمة )
 الداللة 

التتيب 
* 

 **االجتا 

   عفص 2 0.000 9.166 1.008 3.89 . ل  ع   متق) لراخنعة مت لح  اظص أل  عمل رس  تع ) 1
   عفص 7 0.000 8.260 0.897 3.71 عيفرانع  .  اااظص عقاصن ع  مننذ  أل  عمل رس  تعا ن 2
 اددددص ا ع ن عمل رسدددد  أ عرددددن  ن ظدددد   ددددا جدددداعء عيفرددددا  ن     3

 عيفرانع  .
   عفص 8 0.000 6.654 1.041 3.67

   عفص 6 0.000 7.533 0.994 3.72 تع ظر عيفرا  ن     مت  عملن  ع ئشا . أل  عمل رس  تع ) 4
ع د)  ع  س، مت عء عمل ع       عقدا   أل ا ع ن عمل رس   تع )   5

 كنف .
   عفص 4 0.000 8.879 0.910 3.78

)  دا نددنيف  ع يشد)    سددا ى ظدالع األدد   عمل رسد  تع د) 6
 لع لظن . ع  انرج ع   نرظ  

   عفص 3 0.000 9.020 0.939 3.81

   عفص 5 0.000 7.308 1.053 3.74 .متق) باكن ظمل ن ن   تانمي  أل  عمل رس  تع ) 7
   عفص 9 0.000 4.695 1.148 3.52 تا ة عمل رس  باالظ) تكن ظمل ع  ج  ن. 8
   عفص 1 0.000 9.296 1.004 3.90 .ع طنق  عرا  ك تاشظن أل  عمل رس   اص 9

 موافق  /  0.000 10.419 0.747 3.74   العا  املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط
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  ظاددددنرج  لظدددد) ع ئعددددن ع ياأدددد  عنو   ددددا متبعددددن  عن عء ع شددددن ) وندددد  بعددددن عن عء  (29-4)علددددنو   قددددر  عاضددد ا  
  مت عن  ك دن جدنء    (9-1)   دا عنردةل    متردةل ، ي لد   (9)ند    تاظسدحت ع دي عنردةل   أدن   كدن      وع دذ عيفقاصدن  

  وندد  متكدد       عفادد   اتيعدد وبن جدد  3.74ع ن عردد  نعيفرددا ن ن(، نظدد  بلدد  عملا ردد  عاسددنيب  ئعددن عن عء عيفقاصددن   بددد  
  وند   دعظمل لدن عدن  ألد  جتدنظ   0.747عيفيداعف عملعظدن    دحت قدن بلد     ك دن مت    ،(03 ا ع  ر  ع يا   عملان  بدد ن

  ملا ردد  عاسددنيب  كدد) عةجددنل  ألدد وعائدد، متعضددن مت  ع  .حمدد) ع ن عردد   سددن   عمل ر    عنشددخنص عملسدداج ب،اجددنل
  نظد  متكد   دا ع  رد  ع يا د  ةدن فظ دن ذع  عملا رد  عاسدنيب عن ىن وع دي تشدث ا ع يااع  ع ي تض   ن نذع علزء ك

  اددد ع ألددد  مت  وعف  وندددذع ععدددي مت  عنشدددخنص عملسددداج ب،باالظددد) تكدددن ظمل ع  جددد  ن،  تاددد ة  عمل رسدددن  حمددد) ع ن عرددد     مت  
  فاد  عملئاد  ، أ   دن ألد ع كدن   عو دن  ،   اااظدص  اطلئدن  عيفردانع  بااس، عن عء عيفقاصن    اارفع    رسنار 

 10.419عحملسد ب  ع ددي بلادد     (t)ند  قظ دد    ددا متبعدن  عن عء ع شددن )  ع ئعدن ع ياأدد  عنو   نددذع  ع ياداع  عملارتندد   اظدن   

 .  (0.000)ةسا ى  يف   قن      (0.05)و سا ى عخلطأ    (107)ااع   ون   ع   ن اتيع ( أ ن   جن  ع
ن عرد  ل ئعدن عيفقاصدن    دا أئدن ن  ا ى عنا دنة عمل رسدن  حمد) ع و كا نذع يف ع ي  وج   ع ا فن     سد

  عنو   عملاتئددد   عنالددد   "ع طنقددد   عردددا  ك  تاشدددظن   ألددد   عمل رسددد   وعملا  لددد    "  ددداص  (9)ع يادددان  قدددر  ن ددداى، ف جدددن  
  ندذ  ألد  اد عمل عف ا  عملئاد  ،  عجتن  ا  عشث  ن ، ون 1.004وعياعف  عظن   قن  بد    3.90نسنيب قن  بد   ةا ر 
    تلا دنهلدن،   عملاتيدا  ع اطئظدص وعئد،  عخل نرد   ظكدا   اظدن  عمل عفاد  نسد  فةد    عادا  عاسدنيب  ا ردط ن  ن   ع يادان

  ،    ل د ع   متقد) لرداخنعة مت لح   اظدص  رسدن  حمد) ع ن عرد  تع د) ألد مت  مت  عمل  ع  نظظد  عملاتئد      (1)ع يادان  قدر  
   دا ندنيف  ع يشد)    سدا ى ع  ادنرج  ألد  ع االظد)   عمل رسن  حم) ع ن عر  تع )وع ي ت   أل  مت  (6)ع عئن ن  قر  

 سد،    تع ) ألد حم) ع ن عر   عمل رسن       عملاتئ  ع اعبع  مت  مت  ا ع ن  ع ي أتيت  (5)ع   نرظ   لع لظن ،   ع عئن ن  قر  
  1.053  وليدداعف  عظددن    3.74يب عاددن  بددد  نسددن   ةا رد  (7)مت عء عملد ع       عقددا ع ع د) كنفدد ،   تلظ ددن ع عئدن ن  قددر  
     (4)  رمتقدد)،   تلظ ددن ع عئددن ن  قدد  باكددن ظمل   ددن ن   تاددنمي   ألدد   وع ددي تدد   ألدد  مت  عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد  تع دد)

عملددن     تع ددظر عيفرددا  ن     مت  ألدد  ع ن عردد  تع دد)  عمل رسددن  حمدد)  عفادد   اتيعدد  ألدد  مت     عملاتئدد  ع سن ردد  بن جدد 
عادن       عملاتئد  ع سدنبع  ةا رد  نسدنيبعيفردانع       اااظدص  عقاصن ع   مننذ   أل   عمل رس  أئن ن تعا ن  ع ئشا ،   أتيت

 ددا     اددص ا ع ن عمل رسدد  أ عرددن  ن ظدد ا  لدد    "  وعمل  (3)ع ياددان  قددر    ،   أتيت0.897وعيدداعف  عظددن   قددن  بدددد   3.71بدددد  
  عجتدن   ا   عشدث   ن  ، ون 1.041وعياعف  عظن   قن  بد    3.67قن  بد    نسنيب ةا ر جاعء عيفرا  ن    عيفرانع   " 

  عخل نرد   ظكدا   اظدن  عمل عفاد  نسد  فةد    عادا  عاسدنيب  ا ردط ن  ن   ع يادان ندذ  ألد  عمل عفاد  ا  عملئاد  ،
  تاد ة) ع ن عرد   لجتدن    عفدص ألد  مت  عمل رسدن  حمد  (8)عن دثن ع يادان  قدر      أتيت   عملاتئد هلدن،   عملاتيدا  ع اطئظص ،وعئ

 باالظ) تكن ظمل ع  ج  ن.  
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  فادن س  عان ظد ، مشلا دن ع ن عرد  ع دي عمل رسن    عملئا  ، اجنل  أل  وب نء متأ  ، ع ئظنن  أترظسن أل 
  ا   اظدص عهلدنف عيفقاصدن   و كدا ةاعأدنن  اطلئدن  عيفردانع  فعد    رسدن  حمد) ع ن عرد  تسدع   أل  مت  عمل ع اأكظن 
أ عردن  ن ظد   دا جداعء  ص  ظد ا،  ع طنقد  عردا  ك تاشدظن ،   ل د ع   متق) لراخنعة مت لح  اظص أل  ع )  ع    ا    فظ ن

)  ظددالع األدد     ع دد)وع   متقدد)  باكددن ظمل   ددن ن   تاددنمي ،  تع ددظر عيفرددا  ن     مت  عملددن  ع ئشددا عيفرددانع  ،       عيفرددا  ن 
  .لع لظن  ع يش)    سا ى ع  انرج ع   نرظ     ننيف  ا 

 دا متبعدن  عن عء ع شدن )     دنوع ع ياأد   ميكدا مت  ظلخد  ع  ادنرج عخلنصد  بياداع  ندذع ع ئعدن   :جتما ياألداء اال :1-2
 ل ا   ع  نو   علنو  ع اند: 

 األداء االجتما يالتر ي  بعد  ال لتقرات: نتائج إجازت أفراد العينة  (30-4)اجلدول رقمل  

  ر  عاسنيب  ك) فاان.األ  مترن  عمل ع رتتظ  ت نتد *
  اانعن   جن  عمل عفا  نس  قظر عملا ر  عاسنيب. (7-4)  ك) فاان وعحمل   ليفأا ن  أل  جنو   قر ** س  نعن عجتن

    .(0.05)طأ و سا ى عخل (107)  جن  عااع   ا  (03)عملا ر  ع يا    ك) أئن ن ن   -
 .(SPSS.25) ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  املصدر:

ع شدن )      ع  دنو  دا متبعدن  عن عءع ئعدن ع ياأدمت    جد  عمل عفاد  ألد  فاداع     متأد  علدنو    دا  د   ئ،   دن عا
   دددامتكدد     وندد   4.24و  3.16ن  نسددنبظ  بدد،  وندد  بعددن عن عء عيفجا ددنأ  تاعوندد  بدد، عملا رددط  وعملاتيعددد  ةا رددط

  ف جدن ع عئدن ن ع دي  ين ندن  ع ن عرد ،   دا  ع ئعدن   ندذع    ياداع  ع  سدئظ   نظ  عنمهظ   و ا  ،(03ع  ر  ع يا   عملان  بدد ن
ع ع )" بن ج    عفاد   اتيعد  وند  ع دي عنالد  ع رتتظد  عنو  ةا رد  نسدنيب عادن     رتة عمل رس  ق عظ، وتشاععن "

رقمل  
 التقرة

املتوسط  التقرات 
 حلسايب ا

االحنراف 
 املعياري

مستوى     tقيمة )
 الداللة 

التتيب 
* 

 االجتا  
** 

   عفص 6 0.000 9.877 0.994 3.94 .فظحت ت ش  ع ذ  عجملا ا ناظنجن ع تلئظ ا    عمل رس   تسع  10
   عفص 3 0.000 13.185 0.905 4.15  اطلئن  ع صا  وع س     لعن ل، مجظعن. عمل رس ض ا ت 11
   عفص 8 0.000 9.722 0.851 3.80 ع  اوف ع ي تساجظ   ا قعن  ع عن ل،. مل رس ع فا  ت 12
 فظ دن ع عدن ل،  ا كد، تك ع ظد  بداع ج ب  دا عمل رسد  تاد ة 13

 عيفرانع  . خی  
   عفص 4 0.000 13.598 0.842 4.10

   دن  عنا ن  ددن ل صددا  وع سدد     ا ددنمسععمل رسدد   سدا  14
 عمل  ظ .

   عفص 5 0.000 12.244 0.864 4.02

 سدددددد، ظ أظدددددد  عادددددد ع  ع ددددددذ  عابط ددددددن   عمل رسدددددد   تسددددددننر 15
 ل شاكنء عيفجا نأظ،.

   عفص 7 0.000 10.291 0.870 3.86

   عفص 1 0.000 14.080 0.916 4.24  رتة عمل رس  ق عظ، وتشاععن  ع ع ). 16
   عفص 2 0.000 13.391 0.898 4.16 .ع االظ)  ا أن  ن ع ث ع ع )تع ) عمل رس  أل   17
عمل رسددددد   ظزعظظددددد    ج ددددد   ل شدددددنطن  عيفجا نأظددددد  ختصددددد   18

 عخلثع .
  عفص ا   9 0.176 1.362 1.201 3.16

 نن  ن 
 موافق  /  0.000 13.475 0.722 3.93   العا  املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط
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  ، وندذع ععدي مت  عمل رسدن  حمد) ع ن عرد  تاعأد  فعد  تشداععن  وقد عظ، ع ع د)0.916  وعيداعف  عظدن   قدن   4.24بدد 
ع زش ع  عملظنعظظ  عملاكا ن هلذ  عمل رسن ،ك ن ون ع ياان "تع ) عمل رسد  ألد  ع االظد)      ونذع  ن س   ن احت  ا 

وعيدداعف    4.16لدد  ع رتتظدد  ع  ددنو ةا ردد  نسددنيب عاددن  بدددد  بن جدد    عفادد   اتيعدد  وع ددي عنا  ع ع دد)" ددا أددن  ندد ع ث  
ن عر  تع ) جنننن أل  ع االظ)  ا أن  ند ع ث ع ع د) وندذع  دا  أب  عمل رسن  حم) ع  ، تيظن 0.898 عظن   قن   

مت  عمل رسدن   مت     عملاتئد  ع  ن  د      (11)ع يادان  قدر    تلظ دن  ع اك ع ظد  رد عء ع ظ  ظد  متو ع نو عد ،   ع ا أظ  وع د ع ج    
  ألدد  مت  عمل رسددن   وع ددي تدد   (13) اطلئددن  ع صددا  وع سدد     لعددن ل، مجظعددن،   ع عئددن ن  قددر    تضدد احمدد) ع ن عردد   

 أتيت   عملاتئد   ع دي  (14)عيفرانع  ،   ع عئدن ن  قدر   خی  ع عن ل، فظ ن  ا ك، تك ع ظ  باع ج ب  ا   حم) ع ن عر  تا ة
ن عر   سا مسعا دن    دن  عنا ن  دن ل صدا  وع سد    عمل  ظد  لجتدن    عفدص،      عمل رسن  حم) ع   عخلن س  مت  مت  
  بن جدد    عفادد   اتيعدد  وندد   ددن عئدد، مت  عمل رسددن  حمددددد) ع ن عردد  تسددع  ا  تلئظدد   (10)ن ع ياددان  قددر  ودد  ع اتئدد  ع سن ردد 
 سدد، ظ أظدد  عادد ع     "تسددننر عمل رسدد     :وعملا  لدد     (15)ع ياددان  قددر    ت شدد  فظددحت،   أتيت  ع ددذ   عجملا ددا   عناظنجددن 
 ا  عشث  ن  ، ون 0.870وعياعف  عظن   قن  بد    3.86ةا ر  نسنيب قن  بد  ل شاكنء عيفجا نأظ،"    ع ذ  عابط ن

  عخل نرد    ظكدا   اظدن  عمل عفا  نس  فة  عاا   عاسنيب ن   ا رط ن ع ياان نذ  أل  عمل عفا  ا  عملئا  ،  عجتن 
  ع  داوف  تد فا   ع دي أتيت   عملاتئد  ع  ن  د  مت  مت  عمل رسدن  حمد) ع ن عرد  (12)  ع عئدن ن  قدر  هلدن،   عملاتيا  ع اطئظص وعئ،

    عفادد       عفددص ا  نددن  ددن وبن جدد لجتددن  (18)ع ددي تسدداجظ   ا قعددن  ع عددن ل،،   أتيت   عملاتئدد  عن ددثن ع ياددان  قددر  
باظ د    ع د   ، وند  غدث  صد   ظزعظظد    ج د   ل شدنطن  عيفجا نأظد  عخلثعد  ا رط  أل  مت  عمل رسن  حم) ع ن عر  خت

(t)  وندذع  دن س    .(0.176)ةسا ى  يف د  قدن      (0.05)و سا ى عخلطأ   (107)ااع  أ ن   جن  ع  1.362 عحملس ب
يف  عمل رسدددن   ندددذ   عردددا انجحت  دددا  ددد   اط أ دددن ألددد  بعدددض ع  اثردددص  ل  رسدددن  حمددد) ع ن عرددد ، حبظددد  وجدددنن مت   

رسد   كد)  بصدي   عر د  و و عد ، بد) نسد  ع   دعظ  عملن ظد   ل      ظزعظظد    ج د   ل شدنطن  عيفجا نأظد  عخلثعد ختص  
 .  ، ومتظحت أن ن  ن تك   نذ  ع  شنطن    ج    لعن ل، فا   ا متج)  يظزنرر  

وندد     0.722دددد  وعيدداعف  عظددن   قددن  ب  3.93أ   ددن فددإ  بعددن عن عء عيفجا ددنأ   ددحت  ا ردد  نسددنيب عاددن  بدددد  
ع  ددن يد   ان ظدد  قظ دد   اجدنل  عنشددخنص عملسداج ب،، واذ  لدن ععددي عتيددنأل  ،(03ع  رد  ع يا دد  عملادن  بدددد ن   ددامتكد   

قئد    اتيدا، ندذع  دن    ودننن تانبد)  سدا ى  (7-4)علدنو   قدر    عمل جد  ن  ع ئعدن ع ياأد  ل ادظر  عملا ر  عاسدنيب هلدذع  
لن عء ع االظدددددن  متو عملدددددند، وامندددددن عادددددن  متعضدددددن لن عء    ) ع ن عرددددد  يف عادددددن نح عمل رسدددددن  حمددددد عل دددددن ظيسدددددا أب  وددددد

 13.475عحملسدد ب  ع ددي بلادد     (t)قظ دد    ددا  دد       ن ظددكس أت ددن  نددذع  و ،  فظ ددن  عيفرددانع  ةاعأددنن  اطلئددن     عيفجا ددنأ 

 .(0.000)ةسا ى  يف   قن      (0.05)و سا ى عخلطأ    (107)ون   ع   ن اتيع ( أ ن   جن  عااع   
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 عء ع شدددن )   دددا متبعدددن  عن   ن ددد ع ياأددد  ع ميكدددا مت  ظلخددد  ع  ادددنرج عخلنصددد  بياددداع  ندددذع ع ئعدددن    :بيئوووياألداء ال  :1-3
 ل ا   ع  نو   علنو  ع اند: 

 األداء البيئي التر ي  بعد  ال لتقرات: نتائج إجازت أفراد العينة  (31-4)اجلدول رقمل  

  ر  عاسنيب  ك) فاان.األ  مترن  عمل ع رتتظ  ت نتد *
  اانعن   جن  عمل عفا  نس  قظر عملا ر  عاسنيب. (7-4)** س  نعن عجتن  ك) فاان وعحمل   ليفأا ن  أل  جنو   قر 

   عملا ر  عاسنيب  ياات،  اسنو  فإ  ع رتتظ  عك   أل  مترن  متق) عياعف  عظن  .أ ن ن عك  *** 
    .(0.05)و سا ى عخلطأ  (107)  جن  عااع   ا  (03)ك) أئن ن ن  عملا ر  ع يا     -

 .(SPSS.25) ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  املصدر:
ليددداعف  عظدددن   قدددن  بدددد   3.74   أب  قظ ددد  عملا رددد  عاسدددنيب ع عدددنة قدددن قدددن   بدددد  ظ ندددظ  دددا علدددنو  متأددد

ونددددذع ععددددي مت  عنشددددخنص عملسدددداج ب، وعفادددد ع ألدددد  مت   ،  (03)  ع يا دددد  عملاددددن  بدددددد  ، وندددد  متكدددد   ددددا ع  ردددد0.743
  عفاد  عملئاد  ،    ندذع ند و دن ع كدن     أد   دا عمل ن ردن  ع ئظةظد   دا متجد)  اظدص عيفردانع  ،    رسدنار ادار باطئظدص  

وندد   ع دد  ن اتيعدد ( أ ددن   10.434عحملسدد ب  ع ددي بلادد     (t)ئعددن ندد  قظ دد   نددذع ع أ   ددن ألدد  ع يادداع  عملارتندد   اظددن   
 .    (0.000)ةسا ى  يف   قن      (0.05)و سا ى عخلطأ    (107)  جن  عااع   

ن ندددذع علدددزء كنظددد  متكددد   دددا  وعائددد، متعضدددن مت  عملا رددد  عاسدددنيب  كددد) عةجدددنل  ألددد  ع ياددداع  ع دددي تضددد   
تادد ة باظددن   عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد     ةددن فظ ددن ذع  عملا ردد  عاسددنيب عن ىن وع ددي تشددث ا  مت    (03)  ع  ردد  ع يا دد 

عمل رسدد     تعا ددن "  ألدد  متظددحت  وع ددي تدد    (19)ع ياددان  قددر  نصددل   فاددن  ،  ع ئظةظدد صدد  ان   عخلددن   فظ ددن عاعلددص ة ن رددنان  
عن عء ع ئظةدد " عملاتئدد  عنو  ةا ردد     عمل ددن ج  لجدد  ن، ع ئظةدد  وع صددا  وع سدد    عمل  ظدد   ددنأر  نظ ددنة عة ع    ألدد  رظنردد 

رقمل  
 التقرة

املتوسط  التقرات 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

مستوى     tقيمة )
 الداللة 

التتيب 
* 

 **االجتا 

عة ع ن عمل ن ج  لج  ن، ع ئظة   ظ نة رظنر  أل  عمل رس  تعا ن 19
 .ع ئظة ء عن ع  نأروع صا  وع س    عمل  ظ  

   عفص 1 0.000 10.209 0.848 3.83

  عخلددن   فظ ددن عاعلددص ة ن رددنان تادد ة عمل رسدد  باظددن  صدد  ان  20
 ع ئظةظ .

   عفص 7 0.000 5.387 1.018 3.53

 اكد عا عملخصد   دا متجد) أ نهلدن   ععمل رسد  إبشداعك  س    ت 21
 عنرتعة ع ئظة .

   عفص 5 0.000 8.063 1.014 3.79

   عفص 3 0.000 9.082 0.922 3.81 ناث  عمل  ان رلئن أل  ع ئظة .تا ة عمل رس  باظن  عيفظئع 22
 ع ئظةظد  ع ادأ ثع  ذع  ل  شدنطن   نصد  بداع ج عمل رسد  تضدا 23

 .عخلطثن
   عفص 6 0.000 7.127 0.959 3.66

   عفص ***2 0.000 9.429 0.898 3.81 .ع طئظعظ   ل  ع   كيأعن راخنعة   اظص عيف تسننر عمل رس  24
   عفص 4 0.000 9.850 0.840 3.80 .ظ ظي    ع  لراخنعة ع ال ث ختيظض  أل  عمل رس  تع ) 25

 موافق  /  0.000 10.434 0.743 3.74   العا  املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط



 

 
 

 

 ميدانية على مجموعة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية  ةسدرا . ………رابع.........................الفصل ال
 

319 

ظ دددنة    ألددد  رظنردد مت  بن جدد    عفاددد   اتيعدد  ألددد  مت  عمل رسددن  حمددد) ع ن عردد  تعا دددن فعدد     ،3.83  عاددن  بددددد  نسددنيب
ع ئظة ، و ن عنأر ندذع ند  اجدنل  عملئاد  ، ألد   عن عء     لج  ن، ع ئظة  وع صا  وع س    عمل  ظ   نأر  عة ع ن عمل ن ج

 كد)  دا    حم) ع ن عر  باطئظص  اطلئن  متظ  د  عة ع ن عمل ن د ظ نة عة ع ن  ا حم    نى ع ازعة عمل رسن    رظنر  بعن 
عمل  ظددددددد     وظ دددددددنة ا ع ن ع صدددددددا  وع سددددددد     (ISO 14001)، ظ دددددددنة عة ع ن ع ئظةظددددددد   (ISO 9001)علددددددد  ن    ا ع ن  ظ دددددددنة

(18001 OHSAS    متوISO 45001)،    عمل رسدددن  حمددد) ع ن عرددد     عفدددص ألددد  مت  لجتدددن   (24)  تلظ دددن ع يادددان  قدددر  
  عملاتئ  ع  ن  د  ةا رد  نسدنيب عادن  بدد    (22)ع طئظعظ ،   أتيت ع ياان  قر    ل  ع   عنكيأ  اظص عيفراخنعة  تسننر  

ع ن عردد  تادد ة باظددن  عيفظئعددناث  عملدد  ان رددلئن ألدد     )مت  عمل رسددن  حمدد، مت   0.922وعيدداعف  عظددن   عاددن  بدددد    3.81
عفاددد   اتيعددد  ألددد  مت   وع دددي ع كدددنو  بن جددد       (25)يادددان  قدددر  عدددنأر ذ ددد  نددد  اجدددنل  عملئاددد  ، ألددد  ع   و دددنع ئظةددد ،  

   د ع  ظ ظيد ،     ع اتئد  عخلن سد  ودن ع يادان  قدر لرداخنعة  ع الد ث  ختيظض  ع ن عر  فع  عع ل   أل   عمل رسن  حم)
   داملخصد     ع اكد عا عحمددد) ع ن عر  تسد   إبشداعك أ نهلدن    ون   ن عئ، مت  عمل رسن   عفا   اتيع   بن ج  (21)

  ع ادأ ثع  ع ئظةظد  ذع  ل  شنطن   نص  باع ج  عمل رس  تضا   "  وعملا  ل   (23)ع ياان  قر    ع ئظة ،   أتيت  متج) عنرتعة
  عمل عفاد  ا  عملئاد  ، عجتدن  ا  عشدث  دن ، وند 0.959 عظدن   قدن  بدد    عفوعيدا   3.66ةا ر  نسنيب قن  بد    "عخلطثن
  هلدن، عملاتيدا  ع اطئظدص وعئد، عخل نرد   ظكدا   اظدن  عمل عفا  نسد  فة     عاا  عاسنيب ن   ا رط ن ع ياان  نذ  أل 

  مت  عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد  تادد ةلدد   لجتددن    عفددص وبن جدد    عفادد   اتيعدد  أ  (20)عملاتئدد  عن ددثن ع ياددان  قددر      أتيت  
 ة ن رنان ع ئظةظ . ص  ان   عخلن   فظ ن عاعلص ظن با

رددئص مت  عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد   ددنع ر   ععدد  ةي دد ة عيفرددانع    ددا ع  ننظدد  ع ئظةظدد  و ددن ع كددن    عاضدد  جلظددن لددن
ذع ع ئعدن ع ياأد  ل ادظر  سدنيب هلدعتيدنأل اجدنل  عنشدخنص عملسداج ب،، واذع  دن يد   ان ظد  قظ د  عملا رد  عاذ   ن  
  عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد  عل ددن ظيسددا أب      سددا ى قئدد    اتيددا، نددذع  ددن  وددننن تانبدد)  (7-4)  علددنو   قددر    عمل جدد  ن

وندذع  دن س أتكظدن   دا  د   ع دزش ع   سدننر   عيفردانع   و نعد  ع ئظةد ،  عطئا   فع  عمل ن ردن  ع دي  دا شدأهنن مت  ت
حبظد  يفن  دن أبظدحت ن دنك عنا دنة كئدث  دا طداف ع ادنر ، ألد  ندذ  عمل رسدن    متجاع ننن  ذ  عمل رسدن  عملظنعظظ  ع ي

اظددص ع ئعددن ع ئظةدد  ول اددند عملسددنمه     اظددص ع ا  ظدد  عملسددانع   وع اادد   ا  عمل رسدد  عملسددانع    ددا  دد   ع ا جددحت     
سددددا لك، أبمهظدددد  عملسدددد و ظ  ع ئظةظدددد  وع اظددددنة باشددددجظا  يدددد  عيفأا ددددن  ألدددد  ع طنقددددن  عملاجددددن ن وع ع دددد) ألدددد   سددددظ  عمل

 عمل ن رن  ع ئظةظ  عخلنص  أبصاني عملصلا .
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 ل ا   ع  نو   علنو  ع اند: عن عء ع شن )  بعن ميكا مت  ظلخ  ع  انرج عخلنص  بيااع    :شاملاألداء ال  :1-4
 األداء الشامل )االقتصادي، االجتما ي، البيئي  بعد   لتقراتنتائج إجازت أفراد العينة  :  (32-4)اجلدول رقمل  

  ر  عاسنيب  ك) فاان.األ  مترن  عمل ع رتتظ  ت نتد *
  اانعن   جن  عمل عفا  نس  قظر عملا ر  عاسنيب. (7-4)** س  نعن عجتن  ك) فاان وعحمل   ليفأا ن  أل  جنو   قر 

 فإ  ع رتتظ  عك   أل  مترن  متق) عياعف  عظن  .أ ن ن عك   عملا ر  عاسنيب  ياات،  اسنو  *** 
    .(0.05)و سا ى عخلطأ  (107)  جن  عااع   ا  (03)عملا ر  ع يا    ك) أئن ن ن   -

 .(SPSS.25)  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل املصدر:
 دا عنبعدن  ذع  ع ادأ ث عملئنشدا ألد   سدا ى بلد غ  تعك  عملعطظن  عمل ج  ن   علنو  متأ   وجد      أد   

وند  متكد   دا    0.695وعياعف  عظدن   قدن  بددد    3.81ا ر  نسنيب عان  بدد  عمل رسن  حم) ع ن عر   أل عء ع شن ) ة
واذع  ددن يدد   ان ظدد  قظ دد  عملا ردد   ،  عتيددنأل اجددنل  عنشددخنص عملسدداج ب،  لددن ععددي  ،(03)  عملاددن  بدددد  ع  ردد  ع يا دد

ظادا ل دنو   وننن تانب)  سدا ى قئد    اتيدا، ندذع  دن  عل دن    (7-4)علنو   قر   سنيب هلذع ع ئعن ل اظر عمل ج  ن  عا
ظج  ع    ظ   أل عء ع شدن ) نعن عء عيفقاصدن  ، ع ئظةد  وعن عء  عحمل    ع ذ  تلعئحت عمل رسن  حم) ع ن عر     اظص ع  ا

و دن ع كدن  حت ردلظر  اااظدص  اطلئدن  عيفردانع  ،  عنطاعف ذع  عملصلا    ت جعيفجا نأ (، و ا    س، عا ع   ا  
طدددأ  و سدددا ى عخل  (107)ونددد   ع ددد  ن اتيعددد ( أ دددن   جدددن  عااعددد    12.117عحملسددد ب  ع دددي بلاددد     (t)نددد  قظ ددد   ندددذع  

 .   (0.000)ةسا ى  يف   قن     (0.05)
شــباع متيلبــات :رغبــات ةصــحا  إنتائج التحليل اااصائي الوصفي لفقــرات ب ــد  الفرع الثاني:

 المصلحة من المحور الثاني

اشدددئنع  اطلئدددن  و غئدددن   بعدددن  ردددظار  دددا  ددد   ندددذع ع ع صدددا وصدددمل وتاظدددظر   جدددن  عمل عفاددد  ألددد  أئدددن ع   
وعقددا  ددنى عنا ددنة عمل رسددن  حمدد)  وع ددي ت  دد     38ا    26وفاددن  لعئددن ع   ددا  ع  ددنو،    متصدداني عملصددلا   ددا عحملدد  

ك ددن    ن  و غئددن  متصداني عملصددلا . وعلدنو  ع اددند علخد  ع  اددنرج عخلنصد  بيادداع  ندذع ع ئعددن شددئنع  اطلئدع ن عرد  إب
 :عل 
 

سط املتو  )االقتصادي، االجتما ي، البيئي   :األداء الشامل
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

مستوى     tقيمة )
 الداللة 

التتيب 
* 

 **االجتا 

   عفص 3 0.000 10.419 0.747 3.74 عن عء عيفقاصن   

   عفص 1 0.000 13.475 0.722 3.93 عن عء عيفجا نأ  

   عفص ***2 0.000 10.434 0.743 3.74 عن عء ع ئظة  

لألداء   املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط
 الشامل 

 موافق  /  0.000 12.117 0.695 3.81
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 بات أصحاب املصلحة إشباع متطلبات ورغ بعد   لتقرات: نتائج إجازت أفراد العينة  (33-4)اجلدول رقمل  

  ر  عاسنيب  ك) فاان.األ  مترن  عمل ت نتدع رتتظ   *
  اانعن   جن  عمل عفا  نس  قظر عملا ر  عاسنيب. (7-4)قر ** س  نعن عجتن  ك) فاان وعحمل   ليفأا ن  أل  جنو    

 أ ن ن عك   عملا ر  عاسنيب  ياات،  اسنو  فإ  ع رتتظ  عك   أل  مترن  متق) عياعف  عظن  .*** 
    .(0.05)و سا ى عخلطأ  (107)  جن  عااع   ا  (03)ا    ك) أئن ن ن  عملا ر  ع ي -

 .(SPSS.25)ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  ا اأنع  ع ئنن  عأا  املصدر:

رقمل  
 التقرة

املتوسط  التقرات 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

مستوى     tقيمة )
 الداللة 

تتيب ال
* 

 **االجتا 

عناظنجددددن  ع ددددزلرا أددددا طاعددددص عنددددرتعة تلئظدددد   تسددددننر عمل رسدددد    26
  اطلئنار    ن  عل  ن، عن ا وع صا  و نع  ع ئظة .

 ص  عف 1 0.000 12.734 0.892 4.09

 عنا دن  ر ألد  وعاداص ع دزلرا  اطلئدن  االظد)تاد ة عمل رسد  ب 27
 .عيفرانع   باننن 

   عفص 2 0.000 10.250 0.995 3.98

  دددد    ددددا ع ع ددددن  تطلعددددن  ألدددد  ع اعدددداف   تسددددننر عمل رسدددد  28
 وع صدا  ع ع د) وظداوف    عجملنيف  ع ئظةظ    نص   عيفرااصنءع 

 عمل  ظ . وع س   

   عفص 10 0.000 5.441 1.079 3.56

  عد) لدن ع ع دن  باايظز تس    ظكنظظز ن  أل  عمل رس  عا نت 29
 .عيفرانع   متننعف  اظص ا  ع سع    فنأ  طافن    ر

   عفص 11 0.000 4.489 1.115 3.48

  دا متجد) تامجد  عار عيفأا ن  أل  ظ ر عة ع ن عمل ن     عمل رس  30
 س و ظ  عيفجا نأظ   لشاكن .ع اال  لمل  غئ  عملسنمه،  

   عفص ***9 0.000 6.244 0.940 3.56

  مبعد  بد، ت عفدص وجد  مل رس  ألد  تسنأن متظ    عة ع ن عمل ن   ع 31
 عيفرانع  . ةي  ة عاعلص فظ ن عملسنمه، و مبع  عة ع ن

   عفص 8 0.000 6.159 0.969 3.57

 ع ع د) متجد)  دا عاعملد     دا  ئدن  ع  عظا دن تسدننر عمل رسد     32
  .وعيفجا نأ  ع ئظة  ع ئعن فظ ن عاعأ  تط عا   اجن   أل  ر ش

   عفص 12 0.000 3.932 1.077 3.41

 عقاصدن ع  و اطلئدن  شداوهب   داتسد   متظ  د  عة ع ن عمل ن د  ب 33
 تادنمي  متو   نقصدن  عمل رسد  إبجداعء قظدنة أ دن وبظةظد  وعجا نأظد 
 عمل   عا. ا  طلئظن 

   عفص 4 0.000 8.096 0.951 3.74

تسدددددنأن عمل رسددددد  عملددددد   و  ألددددد  تددددد فث  دددددن     ا عفاددددد   دددددا  34
 عملاعن ف ألظ ن.عمل عصين  وعملعنعث 

   عفص 7 0.000 6.946 0.970 3.65

ععاددد  عجملا دددا عملدددنو  دددا عنا ن دددن  ا ع ن علددد  ن وع ئظةددد  وع صدددا   35
 وع س    عمل  ظ   ل  رس .

   عفص 5 0.000 7.288 0.990 3.69

 ع ع ق  ذع  عةأ ة وورنر) ع عنة ع امت  فع) با و اار عمل رس    36
 .ليفرانع  

   عفص 6 0.000 6.756 1.040 3.68

  داع سظنردظ   عنوردنهب  دا عتصدن  ق د ع  اب تاد ة عمل رسد  بد 37
  اااظدص ردعظن عيفردانع    ندنن  عيفرداعنظ   در   ا  دن  متجد)
  ل س و ظ  عجملا عظ   ل  رس .    عملسا ش  ع   ب، ع ا عفص

  عفص   13 0.027 2.238 1.118 3.24
ا  نن 
  ن 

   عفص 3 0.000 9.322 0.908 3.81   تص ظ  ن. ع شاوع   ذ نمل اجنا ع ئظة   اعن  عمل رس  اعأت 38
 موافق  /  0.000 8.945 0.757 3.65   العا  املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط
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  عرد  ةاطلئدن  ع دزلرا وع سد ا ا     علنو  متأ   ظ نظ   ج  عمل عفا  أل  عنا نة عمل رسدن  حمد) ع ن  
  ع دي  (27)ع دي عنالد  عملاتئد  عنو  وع يادان  قدر    (26)ئنار كنظد   اتيعد  وذ د   دا  د   ع يادان  قدر  اشئنع  غ أل 
  ،(03)متكدد   ددا ع  ردد  ع يا دد  عملاددن  بدددد     وندد  ألدد  ع ادد عد  3.98،  4.09نالدد  عملاتئدد  ع  نظظدد  ةا رددطن  نسددنبظ   ع

  تلئظدد  عناظنجددن  ع ددزلرا أددا   ردد  تسددننر فعدد   عمل رسددن  حمدد) ع ن ع  مت    ألدد   و ددن عددنأر نددذع ندد  اجددنل  عملئادد  ،
  بانددددنن   عنا ددددن  ر  ألدددد   نعدددد  ع ئظةدددد ، وكددددذ   عادددداصوع صددددا  و   عن ددددا  طاعددددص عنددددرتعة  اطلئددددنار    ددددن  علدددد  ن،

    تصدد ظ  ن"    ع شدداوع    ددذ   مل اجناددن  ع ئظةدد   عمل رسدد  عن ددا  تدد   "تاعأدد   ع ددي  (38)  أتيت ع ياددان  قددر    عيفرددانع  ،
   ةمت  مت  عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد  تادد،  0.908 عظددن   عاددن  بدددد    وعيدداعف  3.81  ع  ن  دد  ةا ردد  نسددنيب عاددن  بددد  عملاتئدد

    عملاتئدد  ع اعبعدد  ةا ردد   (33)اشددئنع  غئناددن،   أتيت ع ياددان  قددر    ع طئظعظدد  وع سدد ا ألدد   ل اعدداف ألدد   اطلئددن  ع ئظةدد 
  شددددداوهب  ، مت  مت  متظ  ددددد  عة ع ن عمل ن ددددد  تسددددد   ب  دددددا 0.951  وعيددددداعف  عظدددددن   عادددددن  بددددددد  3.74نسدددددنيب عادددددن  بدددددد  

  ا   طلئظدددن   تادددنمي   متو    نقصدددن    رسدددن  حمددد) ع ن عرددد  إبجددداعءعمل  قظدددنة  أ دددن   وبظةظددد   وعجا نأظددد   عقاصدددن ع   و اطلئدددن 
  وع دي ع كدنو  بن جد    عفاد   (32)وع يادان  قدر    (34)ع يادان  قدر    ذ   ن  اجدنل  عملئاد  ، ألد  عمل   عا، و ن عنأر

  عملاعدن ف   دا عمل عصدين  وعملعدنعثعمل   و  أل  ت فث  دن     ا عفاد     تسنأن عمل رسن  حم) ع ن عر     اتيع  أل  مت   
  تصدد ظر  ألدد   ردد ش  ع ع دد)  متجدد)   ددا  عملدد   عا   ددا    ئددن  ع     عظا ددن   ج دد ، و ددا ج دد  مت دداى متهنددن تسددننر  ألظ ددن  ددا
  ع ددي تدد   "ععادد  عجملا ددا عملددنو  ددا  (35)يت ع ياددان  قددر  وعيفجا ددنأ ،   أت  ع ئظةدد   ع ئعددن   فظ ددن  عاعأدد     اجددن   وتطدد عا
 "ادار    وعملا  لد   (36)   عمل  ظ   ل  رس "  عملاتئ  عخلن س  وع ياان  قر  وع س   ن  ا ع ن عل  ن وع ئظة  وع صا عنا ن

نسدنبظ  تادن     ةا ردطن    ليفرانع  "   عملاتئ  ع سن رد  ع ع ق   ذع   عةأ ة  وورنر)  ع عنة ع امت  فع) عمل رس  با و 
 عاسدنيب  ا ردط ن  ع ياداع  ن    ندذ   لد أ  عمل عفاد   ا   عملئاد  ،  عجتدن   ا   عشدث   دن  ون   أل  ع ا عد 3.68و  3.69بدد  

ألد     ع اعداف     ع ن عرد    ل  رسدن  حمد) عملاتيدا  ع اطئظدص وعئد، عخل نرد   ظكدا   اظدن   عمل عفاد  نسد  فةد  عادا  
لجتددن    عفددص وبن جدد    عفادد   اتيعدد     (31)و  (30) قددر    ع   أتيت ع ياددا   اشددئنع  غئنتددحت،  لدد  اطلئددن  عجملا ددا وع سدد ا أ

تسننر   ع اعاف ألد   اطلئدن  عملسدنمه، وع سد ا  ب، أل  مت  عمل رسن  حم) ع ن عر   عملساج    ا طاف عنشخنص
 و مبعد  عة ع ن   مبعد   بد،  عفدصت وجد  تسدنأننن ألد    د   مت  متظ  د  عة ع ن عمل ن د     ألد  اشدئنع  غئدنار وذ د   دا

 لجد  ن وع ئظةد  وع صدا  وع سد     عمل ن د     عة ع ن  عيفأا دن  ألد  ظ درعيفردانع   وكدذ      ةي د ة  عاعلدص فظ دن عملسدنمه،
  (29)و  (28)،   أتيت ع ياداع   قدر  عيفجا نأظد   لشداكن   عملسدنمه،   ع االد  لملسد و ظ    دا متجد) تامجد   غئد عمل  ظ  

متكد   دا     وند  ألد  ع اد عد 1.115و  1.079ولياعفن   عظن ع   ان ن بددد    3.48و 3.56نبظ  تان  بدد نس ةا رطن 
  د     دا ع ع دن  تطلعدن   ألد   ع اعدافعمل رسدن  حمد) ع ن عرد  تسدننر      مت  مت  ،  (03)ع يا   عملان  بددد    ع  ر 

  ألدد   عأا ن نددن  وكددذ      مل  ظدد ع وع سدد    وع صددا  ع ع دد) وظدداوف   عجملددنيف  ع ئظةظدد   نصدد   عيفرااصددنءع 
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.   أتيت    عيفردددانع    متندددنعف   اظدددص  ا   ع سدددع      فدددنأ   طافدددن   ددد  ر   عددد)  لدددن  ع ع دددن   باايظدددز  تسددد     ظكنظظز دددن 
  مت  عمل رسدن  حمد) ع ن عرد  تاد ة بداب    ا ردط  ألد     عفاد   لجتن    عفدص ا  ندن  دن وبن جد  (37)ع ياان  قر عن ث 
  بدد،  ع ا عفددص   اااظددص  رددعظن  عيفرددانع     نددنن   عيفردداعنظ   ددر   ا  ددن   متجدد)  نهب ع سظنرددظ   دداعنوردد   ددا   عتصددن   ق دد ع 

أ ددددن   جددددن  عااعدددد    2.238  عحملسدددد ب   (t)باظ دددد    ع دددد   ، وندددد  غددددث   ل سدددد و ظ  عجملا عظدددد   ل  رسدددد     دددد عملسددددا ش  ع  
حت  دددا  ددد   عملادددنب   ع دددي  ، وندددذع  دددن س عردددا انج(0.027)ةسدددا ى  يف ددد  قدددن      (0.05)و سدددا ى عخلطدددأ    (107)

عيفرداعنظ   در    متجد)   داع سظنردظ     أبهندر عااي د    دا عنوردنهب  حم) ع ن عر متجاع ننن  ا بعض عملس و ،  ل  رسن  
 . عيفرانع    ننن     ا  ن 

 دحت  ا رد      دنو دا عحملد   ع   اشئنع  اطلئدن  و غئدن  متصداني عملصدلا ع ياأ  عملاعلص بئعن   أ   ن فإ  عحمل  
عتيدنأل    لدن ععدي  ،(03)متك   ا ع  ر  ع يا د  عملادن  بددد  ون     0.757وعياعف  عظن   قن  بدد    3.65عان  بدد  يبنسن

عمل جد  ن   علدنو   قدر  قظ د  عملا رد  عاسدنيب هلدذع ع ئعدن ل ادظر    عملساج ب،، واذع  دن يد   ان ظد  اجنل  عنشخنص
  عل ددن ظادد   أب  ا ع ن عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد   ددنع ن عنا ددنة كئددث   وددننن تانبدد)  سددا ى قئدد    اتيددا، نددذع  ددن  (4-7)

نددذع  ددا متجدد)  و   ع ددزلرا، ع ع ددن ، عملسددنمه،، عملدد   و ، عجملا ددا وع ئظةدد (إبشددئنع  اطلئددن  و غئددن  متصدداني عملصددلا  ن
  جدن  عااعد     وند   ع د  ن اتيعد ( أ دن  8.945عحملس ب  ع ي بلا     (t)ن  قظ    نذع  و ن ع كن   اظص عيفرانع   فظ ن، 

 .   (0.000)ةسا ى  يف   قن      (0.05)و سا ى عخلطأ    (107)
ــا: ــل الفــرع الثال ــائج التحلي ــة اااصــائي الوصــفي لفقــرات ب ــد  نت ــتح ف فــي الميــاطر ال لي ال

 )االقتصادية :البيئية :االجتماعية( من المحور الثاني

  ع ددااكر   عملخددنطا ع كلظدد بعددن  ن ع   رددظار  ددا  دد   نددذع ع ع صددا وصددمل وتاظددظر   جددن  عمل عفادد  ألدد  أئدد
  ع دددااكر  وع دددي ت  ددد  وعقدددا    45ا     39 ع   دددا  وفادددن  لعئدددننعيفقاصدددن ع  وع ئظةظددد  وعيفجا نأظددد (  دددا عحملددد   ع  دددنو،  
  علددنو  اااظددص  اطلئددن  عيفرددانع  . و   عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد عملخددنطا ع كلظدد  نعيفقاصددن ع  وع ئظةظدد  وعيفجا نأظدد (    

   ع  انرج عخلنص  بيااع  نذع ع ئعن ك ن عل :ع اند علخ
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 ميدانية على مجموعة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية  ةسدرا . ………رابع.........................الفصل ال
 

324 

)االقتصادية والبيئية   التحومل يف املخاطر الوليةبعد   قراتلت : نتائج إجازت أفراد العينة  (34-4)اجلدول رقمل  
 واالجتما ية  

  ر  عاسنيب  ك) فاان.ا  مترن  عملأل ع رتتظ  ت نتد *
  اانعن   جن  عمل عفا  نس  قظر عملا ر  عاسنيب. (7-4)** س  نعن عجتن  ك) فاان وعحمل   ليفأا ن  أل  جنو   قر 

 ا ر  عاسنيب  ياات،  اسنو  فإ  ع رتتظ  عك   أل  مترن  متق) عياعف  عظن  .أ ن ن عك   عمل*** 
    .(0.05)و سا ى عخلطأ  (107)  جن  عااع   ا  (03)ئن ن ن  عملا ر  ع يا    ك) أ -

 .(SPSS.25) ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  املصدر:
 دا عحملد      ع دااكر   عملخدنطا ع كلظد  نعيفقاصدن ع  وع ئظةظد  وعيفجا نأظد (   لظ) بعن عئ، علنو  متأ   بظنن

  مت عن  ك دددن جدددنء    (45-39) دددا    عنردددةل      متردددةل ، ي لددد   (7)نددد     تاظسدددحت  ع دددي  عنردددةل   أدددن   كدددن    وع دددذ ع  دددنو   
 كلظددددد  نعيفقاصدددددن ع  وع ئظةظددددد   نطا عع دددددااكر   عملخدددددع عدددددنة  ئعدددددن    نظددددد  بلددددد  عملا رددددد  عاسدددددنيب،  ع ن عرددددد  نعيفردددددا ن ن(

ك دددن مت  عيفيددداعف  ،  (03)ادددن  بددددد  ونددد  متكددد   دددا ع  رددد  ع يا ددد  عمل  وبن جددد    عفاددد   اتيعددد   3.81وعيفجا نأظددد ( بدددد  
  عمل رسددن  حمدد)    اجددنل  عنشددخنص عملسدداج ب،ألدد  جتددنظ     وندد   ددعظمل لددن عددن   0.779عملعظددن    ددحت قددن بلدد   

عحملسدد ب  ع ددي بلادد     (t)ئعددن ندد  قظ دد   نددذع ع أ   ددن ألدد  ع يادداع  عملارتندد   اظددن   و ددن ع كددن   عفادد  عملئادد  ،    ع ن عرد ،
 .(0.000)ةسا ى  يف   قن      (0.05)و سا ى عخلطأ    (107) ( أ ن   جن  عااع   ون   ع   ن اتيع 10.905

رقمل  
 التقرة

املتوسط  التقرات 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

مستوى     tقيمة )
 الداللة 

التتيب 
* 

 **االجتا 

ع ئظةدد  وع سدد    وع صددا  عمل  ظدد (   ددج متظ  دد  نعلدد  ن، ععادد   39
 عمل رسدددد  ظدددد) تعددددابتال ألدددد  تع دددد) ع ددددي  ددددا بدددد، ع  رددددنر)

  ل خنطا عيفقاصن ع ، ع ئظةظ  وعيفجا نأظ .

   عفص ***1 0.000 11.135 0.890 3.95

 ألد  عرداظعني عنت دن  وعملخدنطا سدا عمل رسد   دا قدن ان  40
 .ع ي ت عج  ن

   عفص 4 0.000 9.531 0.919 3.84

 ةفصدنح أدا عملخدنطا عنرنردظ  ع ديتا ة عمل رس  باانعن وع 41
  ن ع اظ ددد  ع سددد قظ   ل  رسددد   صدددنحلهلدددن وذ ددد   دددزش تاعددداب

 .مجظا عنطاعف ذو  عملصلا 

   عفص 7 0.000 7.239 0.957 3.67

 اسدظث عملخدنطاتعا ن عمل رس  أل    طص ع ااس، عملسا ا   42
 نعيفقاصن ع ، عيفجا نأظ  وع ئظةظ (.

   عفص 2 0.000 10.422 0.951 3.95

ة نبدد  آ ظدد  اظددذع   ئكددا     عج دد   عددن ظ ددنة عة ع ن عمل ددن جع 43
خمالدمل عملخدنطا وعنت ددن  نعيفقاصدن ع ، عيفجا نأظد  وع ئظةظدد ( 

 .ع ي ت عج  ن عمل رس 

   عفص 3 0.000 10.490 0.908 3.92

مل عج دددددد   ألدددددد  عردددددداخنعة عملعددددددنعث ع عنملظدددددد سدددددد  تعا ددددددن عمل ر 44
 ةظ .ااثع  عيفقاصن ع ، عيفجا نأظ  وع ئظ عملشنك) عملاتئط  ل

   عفص 6 0.000 7.318 0.973 3.69

آ دددا عملسددداجنع  وع اطددد  ع    ا ع ن تاددد ة عمل رسددد  ةانبعددد   45
 .عملخنطا فظ ن وكظيظ  تش ن فنألظا ن

   عفص 5 0.000 7.621 0.960 3.70

 موافق  /  0.000 10.905 0.779 3.81   العا  املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط
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 دددا    وعائددد، متعضدددن مت  عملا رددد  عاسدددنيب  كددد) عةجدددنل  ألددد  ع ياددداع  ع دددي تضددد   ن ندددذع علدددزء كنظددد  متكددد 
 ر  نسنيب عادن  بددد  ةا  عملاتئ  عنو     (39) ع ياان  قرف جن  ،  فظ ن ذع  عملا ر  عاسنيب عن ىنع  ر  ع يا   ةن  

وع سد    وع صدا  عمل  ظد (  ع ئظةد   ، وندذع  دن عدن  ألد  مت  ا  دن  متظ  د  نعلد  ن،  0.890وعياعف  عظن   قن    3.95
عيفقاصددددن ع ، ع ئظةظدددد      ل خددددنطا   نتالظدددد) تعا دددد  ألدددد   تع دددد)  ع ددددي  ع  رددددنر) ددددا بدددد،    عمل رسددددن  حمدددد) ع ن عردددد  ععادددد   

وع ددي ع كددنو     (43)ادد  عنشددخنص عملسدداج ب، بن جدد   اتيعدد  ألدد  ع عئددن ن  قددر  ، و ددن عددنأر نددذع ندد    عفوعيفجا نأظدد 
 ئكددا     عج دد     اظددذع ة نبدد  آ ظدد   فعدد   عددن  عظ ددنة عة ع ن عمل ددن ج نعلدد  ن وع ئظةدد  وع صددا  وعن ددا   ع ع دد)(  فظ ددن أب   

  ع   أتيت ع ياددا   ن  حمدد) ع ن عردد ،سددخمالددمل عملخددنطا وعنت ددن  نعيفقاصددن ع ، عيفجا نأظدد  وع ئظةظدد ( ع ددي ت عج  ددن عمل ر
عمل رسدددن  حمددد)  شدددخنص عملسددداج ب، ألددد  مت   لجتدددن    عفدددص وبن جددد    عفاددد   اتيعددد   دددا طددداف عن  (40)و  (42)   قدددر

وع ااسدد،  ددا قددن ان    نعيفقاصددن ع ، عيفجا نأظدد  وع ئظةظد (  اسددظث عملخدنطاملسددا ا  تعا ددن ألدد    طدص ع ااسدد، ع  ع ن عرد 
ةا ردد  نسددنيب عاددن  بددد    ن سدد   عملاتئدد  عخل  (45)  أتيت ع ياددان  قددر  ،  عملخددنطا ع ددي ت عج  ددنألدد  عردداظعني عنت ددن  و 

آ دا عملسداجنع   ةانبعد   رد  تاد ة  ل  مت  عمل رسدن  حمد) ع ن عولجتن    عفص أ 0.960وعياعف  عظن   عان  بدد  3.70
عملئاد  ، ألد  ع يادان  قدر  تدحت اجدنل  عنشدخنص  وندذع  دن متكن   ،وع اط  ع    ا ع ن عملخنطا فظ ن وكظيظ  تش ن فنألظا دن

ااددددددثع    عملاتئطددددد  ل  مل عج ددددد  عملشدددددنك)  ألددددد  عرددددداخنعة عملعدددددنعث ع عنملظددددد أب  عمل رسدددددن  حمددددد) ع ن عرددددد  تعا دددددن    (44)
  مت     عفا   اتيعد  ألد  لجتن    عفص وبن ج   (41)  أتيت   عملاتئ  عن ثن ع ياان  قر  ، ا نأظ  وع ئظةظ عيفقاصن ع ، عيفج

مجظددا عنطدداعف ذو      صددنحلباانعددن وعةفصددنح أددا عملخددنطا عنرنرددظ  ع ددي تاعدداب هلددن    عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد  تادد ة
 ن.عملصلا  وذ    زش ن ع اظ   ع س قظ  هل

  تالظد) تعداب  ألد   تع د)  ع ي  ئص عتينأل اجنل  عنشخنص عملساج ب، متظحت  ا ب، ع  رنر)عاض  جلظن لن ر
  نظ ددنة   ددن ) متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد   عردد   ل خددنطا ع كلظدد  نعيفقاصددن ع ، عيفجا نأظدد  وع ئظةظدد ( ندد عمل رسددن  حمدد) ع ن  

عة ع ن    وظ دنة  ISO 45001و  مت  OHSAS 18001عمل  ظد     وع صدا وظ دنة ا ع ن ع سد       ISO 9001ا ع ن علد  ن  
وع ا ظدز     سدا ش  عة ع ن وع ايد أل  عن وع  ع ينألد  ع دي  ادص متألد   متننث(، نهنن متصئا   ا  ISO 14001ع ئظةظ   
 حم   ونن ر وك) عنأ ن  عملخالي   ا متج)  اظص عرانع ا ر.   ون هلر  

مــن المحــور  لتحســين المســتمرةداد انتائج التحليل اااصائي الوصفي لفقــرات ب ــد    الفرع الرابع:

 الثاني

مت عن ع ااس، عملسا ا  دا عحملد      بعن رظار  ا     نذع ع ع صا وصمل وتاظظر   جن  عمل عفا  أل  أئن ع   
 عن ع ااسد، عملسدا ا  أب  عمل رسدن  حمد) ع ن عرد وع ي ت  د  وعقدا  دنى عنا دنة   50ا   46وفان  لعئن ع   ا ع  نو، 

  . وعلنو  ع اند علخ  ع  انرج عخلنص  بيااع  نذع ع ئعن ك ن عل : اااظص  اطلئن  عيفرانع 
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 أداة التحسا املستمر بعد   لتقراتأفراد العينة  : نتائج إجازت  (35-4)اجلدول رقمل  

 ) فاان.ك ر  عاسنيب  األ  مترن  عمل ع رتتظ  ت نتد *
  اانعن   جن  عمل عفا  نس  قظر عملا ر  عاسنيب. (7-4)** س  نعن عجتن  ك) فاان وعحمل   ليفأا ن  أل  جنو   قر 

    .(0.05)و سا ى عخلطأ  (107)  عااع    جن ا  (03)عملا ر  ع يا    ك) أئن ن ن   -
 .(SPSS.25)جن  بان ج ا  ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخم املصدر:

تظدد  كدد)  وتا   (،  سددا ى ع نيف دد t، قظ دد  نعيفيدداعف عملعظددن  ،  عملا ردد  عاسددنيب  (35-4)  عاضدد ا علددنو   قددر
حبظددد   ملسدددا ا  دددا حمددد   وعقدددا عيفردددانع   لمل رسدددن  حمددد) ع ن عرددد ،  مت عن ع ااسددد، ع  ئعدددن ب  أئدددن ن  دددا ع عئدددن ع  عخلنصددد 

  ل  أل  ع ياداع  ع دي تضد   ن ندذع علدزء كنظد  متكد   دا ع  رد  ع يا د ن  عملا ر  عاسنيب  ك) عةج  ن أب ض عا
لئددن    عن ع ااسدد، عملسددا ا  اااظددص  اطأب  ونددذع ععددي مت  عنشددخنص عملسدداج ب، وعفادد ع ألدد  مت    رسددنار اددار (3)

 ،13.147 ،12.787 ،13.831 ،9.196ع ددي بلادد    كدد) فاددان و عحملسدد ب     (t)قظ دد   نددذع ندد     و ددن ع كددن ،  عيفرددانع  
ةسددا ى  يف دد  قددن      (0.05)و سددا ى عخلطددأ    (107)وندد   ع دد  ن اتيعدد ( أ ددن   جددن  عااعدد    ألدد  ع ادد عد 16.003

وعيداعف  عظدن   قدن  بددد    4.31ا رد  نسدنيب عادن  بددد  عنو  ة  عملاتئد عنال    (50)ع عئن ن  قر  ، حبظ  ون (0.000)
 ISO، 14001 ISO 9001) اتيعدد  جددنع ألدد  مت  متظ  دد      بن جدد  وع ددي وعفددص ألظ ددن عنشددخنص عملسدداج ب،  0.848

  عملسدا اعا  وع اطد عا  ع ااسد،  ألد   عمل رسدن  حمد) ع ن عرد      ا عد  تع د) (ISO 45001 متو OHSAS 18001و

رقمل  
 التقرة

املتوسط  التقرات 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

مستوى     tقيمة )
 الداللة 

التتيب 
* 

 **االجتا 

  ددددد    ددددداعيفردددددانع    رظنرددددد  ئظدددددصاطتسدددددع  عمل رسددددد    46
 أدا أد ون وعيفجا نأظد  ع ئظةظد   ل د عن  عملسدا ا  ااس،ع

 هلن. عيفقاصن ع 

   عفص 5 0.000 9.196 0.879 3.78

  ل  رسد  تسد   وردظل  متفضد) ند  عملسدا ا ع ااس،  ئنمت 47
 عيفرانع  .  اااظص عملا عص) ل اط عا

   عفص 3 0.000 13.831 0.863 4.15

 ند    عمل رسد  عملسدا ا ع ااسد،  دا هلدنف ع ارظسد ع ا   48
 رد عء لمل رسد  ذع  ع ع قد  عنطداعف   دن  سدا ى تش ن

 عخلن جظ،. متو ع نع لظ،

   عفص 4 0.000 12.787 0.918 4.13

 مترنرددظ  وآ ظدد  قنأددنن ندد  عملسددا ا ع ااسدد،  دد  ج ا   49
 عنعدددددزو مل عصدددددين  عملاكن ددددد) عيفرددددداخنعة أ ددددد) نردددددل ي
 عمل رس .   عيفرانع   باااظصعملع ظ  

   عفص 2 0.000 13.147 0.922 4.17

 18001و ISO، 14001 ISO 9001)ا  متظ  دددددد   50

OHSAS 45001 متو ISO)(ا عدددددددددددددددددد  ، تع دددددددددددددددددد    
  اااظدددددددص عملسدددددددا اعا وع اطددددددد عا ع ااسددددددد، ألددددددد  عمل رسددددددد 
 عيفرانع  .

  عفص   1 0.000 16.003 0.848 4.31
 بشنن 

 موافق  /  0.000 14.537 0.790 4.10   العا  املعياري افواالحنر  احلسايب املتوسط
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   د  ج لجتدن    عفدص أب    (47)و  (49)ع ياداع   قدر    ألد   عملئاد  ،   ن س أتكظن    اجدنل   ذععيفرانع  ، ون   اااظص
  عملع ظددد  باااظدددص  عنعدددزو  مل عصدددين   عملاكن ددد)  عيفرددداخنعة  أ ددد)  نردددل ي  مترنردددظ   وآ ظددد   قنأدددنن  نددد   سدددا اعمل  ع ااسددد،
    ،  عيفردانع    اااظدص عملا عصد) ل اطد عا هلدر تسد   وردظل   متفضد) حمد) ع ن عرد  وكدذ   ند   عمل رسدن    عيفردانع  

     عملسدا ا  ع ااسد،   دا  عهلدنف ع ارظسد  ت  د  مت   ي اتيع  وع دبن ج    عفا     عملاتئ  ع اعبع     (48)تلظ ن ع عئن ن  قر  
، وندذع  عخلدن جظ،  متو  ع دنع لظ، رد عء لمل رسد  ذع  ع ع قد   عنطداعف    دن   سدا ى  تش ن  ند   ع ن عرد عمل رسدن  حمد)  
  رظنرددد   اطئظددصأب  عمل رسددن  حمددد) ع ن عردد  تسددع     (46)ع ياددان  قددر  نل  عنشددخنص عملئاددد  ، ألدد    ددن متكنتددحت اجدد

 .هلن عيفقاصن ع  أا أ ون وعيفجا نأظ  ع ئظةظ    ل  عن  عملسا ا  ااس،ع      ا عيفرانع  
نسدددنيب عادددن  بددددد    أ   دددن فدددإ  عحملددد   ع ياأددد  عملاعلدددص بئعدددن مت عن ع ااسددد، عملسدددا ا  دددا عحملددد   ع  دددنو  دددحت  ا رددد 

جدددنل  عنشدددخنص  الدددن ععدددي عتيدددنأل   ،(3)  متكددد   دددا ع  رددد  ع يا ددد ونددد     0.790وعيددداعف  عظدددن   قدددن  بددددد    4.10
  ودننن تانبد)  (7-4)عمل جد  ن   علدنو   قدر  عاسنيب هلدذع ع ئعدن ل ادظر   عملا ر  واذع  ن ي   ان ظ  قظ   اج ب،،عملس

  وند   ع د  ن اتيعد ( 14.537عحملسد ب  ع دي بلاد     (t)ند  قظ د   ندذ  عمل عفاد     متعضن أل و ن ع كن   اتيا،    سا ى قئ  
   دد  ج   عل ددن ظادد   أب    نددذع  ددن،  (0.000)ةسددا ى  يف دد  قددن      (0.05)ا ى عخلطددأ  سددو   (107)عااعدد     أ ددن   جددن 
   ظددد  باااظدددصعملع  عنعدددزو  مل عصدددين   عملاكن ددد)  عيفرددداخنعة  أ ددد)  نردددل ي  مترنردددظ   وآ ظددد   قنأدددنن  نددد   عملسدددا ا  ع ااسددد،
 18001و ISO، 14001 ISO 9001)عنعددزو    متظ  دد    عصددين   ن    ذ دد   عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد ،     عيفرددانع  

OHSAS 45001 متو ISO)  9001ا ع ن علدد  ن      ددنةف،  متجدد) ع ااسدد، عملسددا ا تسددع   ددا  ISO (متجدد)   ددا  عع دد  
     و دا ع دزلرا  وتطلعدن   اطلئدن   تلديع دي   طل بد عمل علد  ن و اظدص ع ينقدن  وتالظد) عملد ع   يفرداا    عملسا ا ع ااس،
 عملاعلا  عملسا ا  ل  عن  ع ااس، ا   اطلئنتحت      ا  سع ع  ISO  14001  عة ع ن ع ئظةظ  ظ نة مت ن    ننر،  اظص
 ف  ن  ISO  45001متو    OHSAS 18001   نة   ل  سئ  مت ن ع ئظة ، عن عء و س، ع ال ث  ا ل االظ)  ع ئظة  حب نع 
ألد    حملنف د عو   عاد ع ث تالظد)  د    دا عمل  ظد   لعدن ل،  وع سد    ع صا  ا ع ن   عملسا ا ع ااس،  اااظص  عع    
   عمل رسن  حم) ع ن عر .  عيفجا نأظ  عل عظ   ا   ر جزء ن  ع ي عنفاع  صا 

 ماردمن االست ثانيالمحور ال لب اد الوصفي اااصائي التحليل : نتائجيامسالفرع ال
عملا ردد     اعاضدد وع ددذ     عدملدد    علددنو  ع  أببعددن  عحملدد   ع  ددنو  ددا عيفرددا ن نميكددا مت  ظلخدد  ع  اددنرج عخلنصدد   

وعقدا  اد    ةعخلنصد     بعدن  دا عن  بعدن تاتظد  وعجتدن  كد)  ،  سدا ى ع نيف د  عملع  عد  و (t)قظ د   ،  عاسنيب، عيفياعف عملعظن  
 .عمل رسن  حم) ع ن عر    لن ر  عيفرانع  
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 م  االستمارة   ربعاد احملور الثاينالنتائج اةاصة  :  (36-4)مل  اجلدول رق

 سنيب  ك) فاان. ر  عااأل  مترن  عمل ع رتتظ  ت نتد *
  اانعن   جن  عمل عفا  نس  قظر عملا ر  عاسنيب. (7-4)** س  نعن عجتن  ك) فاان وعحمل   ليفأا ن  أل  جنو   قر 

 ت،  اسنو  فإ  ع رتتظ  عك   أل  مترن  متق) عياعف  عظن  .أ ن ن عك   عملا ر  عاسنيب  ياا *** 
    .(0.05)و سا ى عخلطأ  (107)جن  عااع      ا  (03)عملا ر  ع يا    ك) أئن ن ن   -

 .(SPSS.25) ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  املصدر:
  بددن جن    نددظ مت  عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد  يددن   عيفرددانع   ددا  دد   ع رتتظدد  ع دد ع     علددنو  متأدد   ظ

ن بعدن مت عن ع ااسد، عملسدا ا   عملاتئد  عنو ،     عملاتئد  ع  نظظد  ودن  جدعملخاليد ، ف  متبعن ندن لن رد   د    ا  اينوت 
   عملخددددنطا ع كلظدددد عن عء ع شددددن ) نعيفقاصددددن  ، عيفجا ددددنأ ، ع ئظةدددد (،     عملاتئدددد  ع  ن  دددد  وددددن بعددددن ع ددددااكر    بعددددن 

، وظ ندظ    عملاتئد  ع اعبعد   ا لنعيفقاصن ع  وع ئظةظ  وعيفجا نأظ (،   علظدحت بعدن اشدئنع  اطلئدن  و غئدن  متصداني عملصد
 عنبعن  ع سنبا  ع ذكا كنظ  لجتن    عفص وع ذ  عانبدددددددددددددددددددددد)  سا ى قئ    اتيا.   متعضن مت  ك)

نو عخلددنص ب عقددا عيفرددانع     عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد   ددحت  ا ردد  نسددنيب قددن    بشددك) امجددند فددإ  عحملدد   ع  دد
ن عشدددث ا    جددد  عمل عفاددد   دددا طددداف  لددد ،(3)  متكددد   دددا ع  رددد  ع يا ددد ونددد     0.701ليددداعف  عظدددن   قدددن     3.84

ار ليفرددانع    قئدد    اتيددا، و  ددحت ظسددا اج مت  عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد  ادد  عملئادد  ، ألدد  نددذع عحملدد   وندد  عانبدد)  سددا ى
وند   ع د    12.547 دي بلاد   ععحملسد ب     (t)ن  قظ د   متعضن نذع عيفنا نة  و ن ع كن  ،  عملخالي   متبعن نن لن ر        ا

 .(0.000)ةسا ى  يف   قن      (0.05)و سا ى عخلطأ    (107)ن اتيع ( أ ن   جن  عااع   
 اختبار فرضيات الدراسة الميدانية :نتائجهاالميلب الرابع: 

  عملخاليدد  رددظار  وفددص حمنو نددن  عيفرددا ن ن  أئددن ع   ألدد   ع ن عردد   حمدد)  عمل رسددن   اطددن ع   اجددنل   ألدد   عأا ددن ع
  ظيظ ددن  متو  ألدد  أتكظددننن  عمل  دد أ   ع يا ددظن   وعادد ة ع ائددن   ع ن عردد ،  ألظ ددن  ب ظدد   ع ددي  ع يا ددظن   ع ائددن   ا   اطدداأل ع
   دا عمل ئ اد  ع ئا ظد  عنردةل  أدا   قاد  اجنل  أا أئن ن  نهن ك    ،عيفرانيفد عةنصنء مترن ظ   ا    أ  راخنعةل

ذع عملطلد ، ومت دن   ع يداع عن دث فسدظار أداب متندر ظادنرج ع ن عرد   ندوندذع   ع يداع عنو  وع  دنو  دا    ع ن عر  اشكن ظ 
   .عملظنعظظ 

املتوسط  أبعاد احملور الثاين 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

مستوى     tقيمة )
 الداللة 

التتيب 
* 

 ** ااالجت

   عفص ***2 0.000 12.117 0.695 3.81 عن عء ع شن ) نعيفقاصن  ، عيفجا نأ ، ع ئظة (متويف: 

  عفص  4 0.000 8.945 0.757 3.65 اثظظن: اشئنع  اطلئن  و غئن  متصاني عملصلا 

 ص  عف 3 0.000 10.905 0.779 3.81 اث  ن: ع ااكر   عملخنطا نعيفقاصن ع  وع ئظةظ  وعيفجا نأظ (

   عفص 1 0.000 14.537 0.790 4.10 : مت عن ع ااس، عملسا ا عبعن
 موافق  /  0.000 12.547 0.701 3.84 للمحور الثاين  العا  املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط
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 الفرع ال: : اختبار الفرضيات الفرعية

  اشدكن ظ  ألد   إلجنب وذ       ا  أا ع يا ظ  ع ارظسظ عمل ئ ع ياأظ  ع يا ظن  ل ائن  ر ا ة  ،زءعل نذع   ا
  نددددذ    فددددض  متو  و ائددد  زء،  علدددد  نددددذع   ددد     ددددا   ائن ندددنع  رددددظارفاأظدددد     فا دددظن مخدددد     صددددظنغ   يددد ، حبظدددد   ع ن عرددد 

 .(06عمللاص  قر   نمتظ ا  عيفرانيفد عةنصنء مترن ظ   ا    أ  ع يا ظن  س عراخنعة

  ع ددي  ين نددن "ختالددمل   جدد  عيف اددزعة باطئظددص  اطلئددن  متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد و   :اختبووار الترضووية التر يووة األوىل  :1-1
(9001 ISO، 14001 ISO 18001و OHSAS 45001 متو ISO)   ل ددددددددددا ف    عمل رسددددددددددن  حمدددددددددد) ع ن عردددددددددد  

  نددذ    ائددن ويف  ، ظطددنأل ع سدد أل".نأددن  ع ع ددن    عمل رسدد (  طئظعدد  ع  شددنهب، طئظعدد  عمللكظدد ، عاجددر:  ع ع ع دد) عمل رسددظ 
  ن د عا ندذ     عملعا دنن  ع اداع  مت  قنأدنن نظد  ،(One Way Anova)عنندن     ع ائدنعا  لظد) ةعرداخن س ع   يا دظ ع

  انصدنرظن  ع د   (F)تعاد  قظ د     ، ةعد 0.05  دا متقد)  ع  عد   سا ى أ ن   (F) اظ     عةنصنرظ  ع نيف   ق ن أل  تعا ن 
 اطلئدن     باطئظدص    جد  عيف ادزعةع ا فن       ت جن   مت    ظ  ع يا   تائ)  أ نرذ   ،0.05   ا  متق)   يف ا ن  سا ى كن    اذع

عمل رسددددددن  حمدددددد)       (ISO 45001 متو OHSAS 18001و ISO، 14001 ISO 9001)متظ  دددددد  عة ع ن عمل ن دددددد   
، ظطددددنأل  عمل رسدددد (أددددن  ع ع ددددن     ن  طئظعدددد  ع  شددددنهب، طئظعدددد  عمللكظدددد ، عاجددددر:  ل ددددا ف ع ع ع دددد) عمل رسددددظ   ع ن عردددد 
 ع اند عئ، ظانرج نذع عيف ائن :نو  . وعلع س أل"

 لترضية التر ية األوىل ا  الختبار  (ANOVA)األحادي   التباي   حتليل: نتائج  (37-4)اجلدول رقمل  

 . 0.05 ع  انصنرظن أ ن  سا ى  يف    * 
 .(SPSS.25) ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  املصدر:

ع دد) عمل رسددظ  عملددأ  ذن   عيفأائددن   ن عردد  ع  ددننان  ددظ  هلددن أت ددث   ددا  عطظددن  علددنو  متأدد  ، عاضدد  مت  ع ع  
 متو OHSAS 18001و ISO، 14001 ISO 9001)  متظ  ددد  عة ع ن عمل ن ددد     جددد  عيف ادددزعة باطئظدددص  اطلئدددن ألددد   

45001 ISO)   عل   فظ ن ذ   ت  ظ  وميكا،   عمل رسن  حم) ع ن عر: 

متكد     0.656غدث  ع د  انصدنرظن نظد   سدا ى  يف ا دن    0.897=(F)ظ د   ق تعاد   ملتملوو  طبيعووة النشوواو: زلنسووبة  -
    جدد  عيف اددزعة باطئظددص  اطلئددن  متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد ع  شددنهب يف عدد  ا       ، ونددذع عددن  ألدد  مت   ااددث طئظعدد0.05 دا  

درجة احلرية )حجمل   املتمل ات  رقمل الترضية 
   1-العينة

مستوى الداللة   احملسوبة  (F)قيمة 
(Sig) 

 
  الترضية التر ية 

 01رقمل: 

 0.656 0.897 107 طئظع  ع  شنهب 

 0.368 1.100 107 طئظع  عمللكظ  

 0.340 1.123 107 أن  ع ع ن    عمل رس  

 0.774 0.815 107 ظطنأل ع س أل 
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   مت  يف ختالدمل   جد     عمل رسن  حم) ع ن عر   ول اند ظافض ع يا ظ  ع ياأظ  عنو  عملاعلا  بطئظع  ظشدنهب عمل رسد
 45001 متو OHSAS 18001و ISO، 14001 ISO 9001)عيف اددددددزعة باطئظددددددص  اطلئددددددن  متظ  دددددد  عة ع ن عمل ن دددددد   

ISO)  .عمل رسن  حم) ع ن عر  تئعن ملااث أن ) طئظع  ع  شنهب   

  متكد   0.368 دن  غدث  ع د  انصدنرظن نظد   سدا ى  يف ا  1.100  =(F)قظ د    تعاد   :لويووةطبيعووة امل  ملتملوو  زلنسووبة  -
     عمل ن د ن  متظ  د  عة ع ن  ئد  ج  عيف ادزعة باطئظدص  اطليف ع  ا      لكظ  ااث طئظع  عمل، ونذع عن  أل  مت   0.05 ا 

    مت  يف ختالددمل   جدد  لكظدد  عمل رسدد   و  عملاعلادد  بطئظعدد عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد   ول اددند ظددافض ع يا ددظ  ع ياأظدد  عن
 45001 متو OHSAS 18001و ISO، 14001 ISO 9001)متظ  دددددد  عة ع ن عمل ن دددددد   عيف اددددددزعة باطئظددددددص  اطلئددددددن   

ISO)   لكظ  ) طئظع  عملئعن ملااث أنت   عمل رسن  حم) ع ن عر. 

غددث  ع دد  انصددنرظن نظدد   سددا ى  يف ا ددن    1.123  =(F)قظ دد    تعادد   : وودد العمووال يف املسسسووةملتملوو    زلنسووبة  -
  جد  عيف ادزعة باطئظدص  يف عد  ا    (  أن  ع ع ن    عمل رسد ن  عاجر ااث  مت    ، ونذع عن  أل 0.05متك   ا  0.340

بعددددن   و  عملاعلادددد    ن دددد    عمل رسددددن  حمدددد) ع ن عردددد   ول اددددند ظددددافض ع يا ددددظ  ع ياأظدددد  عنعمل اطلئددددن  متظ  دددد  عة ع ن  
 ISO، 14001 9001) ن ددد     مت  يف ختالدددمل   جددد  عيف ادددزعة باطئظدددص  اطلئدددن  متظ  ددد  عة ع ن عملع ع دددن    عمل رسددد 

ISO 18001و OHSAS 45001 متو ISO)  أددن  ع ع ددن     ن  اجددرع   دد)  عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد  تئعددن ملااددث أن
 .(عمل رس 

متكد     0.774غدث  ع د  انصدنرظن نظد   سدا ى  يف ا دن    0.815  =(F)قظ د    تعاد   :نطوواق السوووق  ملتملوو  زلنسووبة  -
  عمل ن د     ج  عيف ازعة باطئظدص  اطلئدن  متظ  د  عة ع ن  يف ع  ا      نأل ع س ألظط، ونذع عن  أل  مت   ااث  0.05 ا 

  مت  يف ختالددمل   جدد   عمل رسدد    طددنأل ردد ألبول اددند ظددافض ع يا ددظ  ع ياأظدد  عنو  عملاعلادد     ردد  عمل رسددن  حمدد) ع ن ع
 45001 متو OHSAS 18001و ISO، 14001 ISO 9001)عمل ن دددددد     عيف اددددددزعة باطئظددددددص  اطلئددددددن  متظ  دددددد  عة ع ن

ISO)    ( ظطنأل ع س أل  عمل رسن  حم) ع ن عر  تئعن ملااث أن. 

الترضووية التر يووة األوىل غوو     إنعملعا نن   ع ائن  نذ  ع يا ظ  فإظحت ميكا ع اد     اع ووفان  انأنن ع اأ   ن 
 9001)ع ن عمل ن دد   عيف اددزعة باطئظددص  اطلئددن  متظ  دد  عة ، ومتظددحت يف ع جددن ع ددا ف     جدد   صوووحيحة و وووذا نرفضوووها

ISO،  14001  ISO  18001و OHSAS 45001 متو ISO)   ع ع ) عمل رسظ   ع   تعزى ا     عمل رسن  حم) ع ن عر
 . ظطنأل ع س ألو  طئظع  ع  شنهب، طئظع  عمللكظ ، عاجر نأن  ع ع ن    عمل رس ( ك)  ا: 
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ث ذو  يف دد  انصددنرظ   اطئظددص متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد    ين نددن " ن ددنك أت دد  وع ددي  :اختبووار الترضووية التر يووة الثانيووة  :1-2
(9001 ISO، 14001 ISO 18001و OHSAS 45001 متو ISO)     عن عء ع شددن )  ل  رسدن  حمدد) سد،  ألد  

  عيفيدنع  مند ذ    عملا  د) عةنصنر  ع    ذ يف ائن  نذ  ع يا ظ  س عراخنعة  و   ع ن عر   ا متج)  اظص عيفرانع  ".
  عن عء ع شدددددن ) سددددد،  ألددددد      لااادددددص  دددددا مت دددددا ع نيف ددددد  عةنصدددددنرظ   اطئظدددددص متظ  ددددد  عة ع ن عمل ن ددددد   ع ئسدددددظ   عخلطددددد 
  ندذ  ع تئدنهب  دنى نسدني ألد   ع االظد)  ندذع عع د) وع دذ ) ع ن عرد   دا متجد)  اظدص عيفردانع  ،    حمد ل  رسدن
   ل اادث  طظد   عن  د  ا دن     د   دا ع ادنبا   عملاادث ألد  عملسداا) عملاادث  مت دا ع  د  ك دن ع دئعض، بئعضد ن عملاادثع 
   عن د) متعضدن ي د) وند  عيفيدنع   مند ذ   عل :  a ا ن  ك) ي ) ، نظ (Y = a*X + B) ع انبا  عملااث بنيف   عملساا)
 .وعنشكن  ع ان ظ  ت    ذ    وعلنعو   ،ع  نب ( : ع ئنق Bعخلطظ  و عملعن    و ظ)

 :ع اند   علنو   ئ، ن  ك ن :النموذن صهحية م   للت كد لهحندار التباي   حتليل استخدا وال: أ

 التر ية الثانية  الترضية الختبار النموذن صهحية م   للت كد لهحندار التباي   حتليل نتائج:  (38-4)جلدول رقمل  ا  

 .(0.05)و سا ى عخلطأ  (107)  جن  عااع  * 
 .(SPSS.25)ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج   ا اأنع  املصدر: 

  نمتظ دا  3.89عحملسد ب  متكد   دا قظ ا دن عجملنو د  وع ئن اد     245.265=(F)  مت  قظ د  متأد   علدنو    ظ نظ  
،  0.05ونددد  متقددد)  دددا  سدددا ى عملع  عددد  عمليددداوب    b0.000(، لة دددنف  ا   سدددا ى ع نيف ددد  عسدددنو   80عمللادددص  قدددر  

  متظ  دد   بدد،  عيفجتددن   ظيدد   و   ق عدد   ع تئددنهب  أ قدد مت  ن ددنك  وكددذ      ل اددند فددإ  ع   دد ذ  صددنحل يف ائددن  نددذ  ع يا ددظ .و 
تئدد، مت  اشددن تحت    a0.836  =(R)ج دد  مت دداى، ن  قظ دد   عن دد) عيف تئددنهب    )  دداعة ع ن عمل ن دد   ددا ج دد  وعن عء ع شددن 

متو    (عملاادث ع ادنبا عن عء ع شدن )  ألد  متظ  د  عة ع ن عمل ن د نسداا)  عملاادث عمل  عائ، متعضن  ا علدنو  متأد   مت داو    جئ .
ع ددذ  كنظدد     (2R) عن دد) ع اانعددن    تطددامت ألدد  عملااددث ع اددنبا   قظ دد ملسدداا)  لااددثع  ع ددي   عظسددئ  أت ددث متو تيسددث عملااددث

، وند   متظ  د  عة ع ن عمل ن د تطئظدص    عن عء ع شن ) نتج أا ع اادث   ا ع ااثع       % 69.8مت  مت     0.698قظ احت 

 02    رقمل: الترضية التر ية 
درجات   ات جمموع املربع املصدر 

 احلرية 
متوسط  
 املربعات 

  (F)قيمة 
 احملسوبة 

مستوى  
داللة  ال
(Sig) 

  (F)قيمة 
 دولية اجل

معامل  
االرتباو  

(R ) 

معامل  
التحديد  

(2R) 
 b0.000 3.89 a0.836 0.698 245.265 22558.299 1 22558.299 عيفينع 

      91.975 106 9749.368 ع ئ عق  

       107 32307.667 عجمل  ع
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 دددا عن عء ع شدددن )  ل  رسدددن  حمددد)    اسددد،اع  و ع كئدددثع    ق عددد  تدددن  ألددد  مت   اطئظدددص متظ  ددد  عة ع ن عمل ن ددد     ظسدددئ 
 .     فظ ن ع ن عر   ا متج)  اظص عيفرانع  

  :ذ   عئ، ع اند وعلنو   :البسيط اةطي االحندار لنموذن اجلزئية املعنوية اختبار نيا:   
 ية البسيط للترضية التر ية الثان اةطي االحندار منوذن معامهت معنوية اختبار:  (39-4اجلدول رقمل )

 .(050.) و سا ى عخلطأ (107)  جن  عااع  * 
 .(SPSS.25) ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  املصدر: 

) نمتظ  د  عة ع ن عمل ن د ( ألد   تشث ع  انرج عةنصنرظ  ع د ع  ن   علدنو  متأد   ا  وجد   مت دا  ل اادث عملسداا
  (t)ونددد  متكددد   دددا قظ ددد     15.661  وع دددي بلاددد   سددد بعحمل  (t)وذ ددد  عردددا ن ع ا  قظ ددد     عملاادددث ع ادددنبا نعن عء ع شدددن )(،

متقددد)  دددا  سدددا ى    0.000بددددد    وعملادددن   (Sig)(، و سدددا ى عملع  عددد   09نمتظ دددا عمللادددص  قدددر    1.645علنو ظددد  وعملادددن ن بددددد  
ت  ددد  مت  كددد) تادددث   عملاادددث عملسددداا) نمتظ  ددد  عة ع ن عمل ن ددد ( ب ندددنن    Bêtaك دددن مت  قظ ددد     ،0.05ع نيف ددد  عملعا دددن  

تعكدد     (%83.6)وند  ظسددئ   اتيعدد  جددنع  نعن عء ع شددن )(  عملااددث ع اددنبا    وندنن    0.836    ا  تاددث بدددد  ن عددوعندن 
ذو  يف دد  انصددنرظ   اطئظددص    ن ددنك أت ددثألدد  متظددحت  وع ددي تدد      قبووول الترضووية التر يووة الثانيووةع ع قدد  ع ا عدد ، لددن عااضدد   
عن عء   سدددددد،  ألدددددد    (ISO 45001 متو OHSAS 18001و ISO، 14001 ISO 9001)متظ  دددددد  عة ع ن عمل ن دددددد   

ألد  مند ذ  عيفيدنع  عخلطد  عملادن     ، و  دحت ميكدا مت  يصد) اظص عيفردانع    ن )  ل  رسن  حم) ع ن عر   ا متج)ع ش
     ع ان ظ :  وخمالمل  عل نتحت   عملعن

 8.986  +   أنظمة اإلدارة املندجمة  *   0.562)  =األداء الشامل  
 نظ مت :ظ ف ا     نذع ع    ذ  

  عمل ن د   متظ  د  عة ع نباطئظدص   عيفنا دنة     وعندنن بن جد  ع دزش ن مت   ععدي وندذع  0.562  بلاد   عيفينع   عن ) قظ    -
 .0.562باظ    ع شن )  عن عء  س،   تش ن ا  ع   
  ع نيف    ا ى ا  س متك  ون ،  Sig=  0.111بدد   قن   يف    سا ى أ ن   B=  8.986  :(Constant) ع  نب  ع ئنق   -

  عظعدنعة عن عء ع شدن )   نن د   سد، أدا تعد  انصدنرظن، وند   ع د  غدث عملعل د  ندذ  مت   ألد  عدن   دن  0.05عملعا دن  
  ،متظ  د  عة ع ن عمل ن د   و  عظعدنعة نن د  ع شدن )    دأل عء  دعظمل نن مت ىن وج   عيسا  ن  متظ    عة ع ن عمل ن   قظر
 .انصنرظن  ع  غث عان  نذع ونا

 02  رقمل:  الترضية التر ية 
 (Sig)مستوى املعنوية  (t)اختبار  Bêta اةط  املعياري  املعامهت  النموذن

 0.111 1.606 - 5.594 8.986 ع ئنق  ع  نب   

 0.000 15.661 0.836 0.036 0.562   متظ    عة ع ن عمل ن 

 1.645 علنو ظ   ( t)قظ   
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 : لئ عق  ع طئظع  ع ا تعا  طئظع  ع    ع اند  شك)وع

 : طبيعة التوزيع الطبيعي للبواقي )الترضية التر ية الثانية  (3-4)الشول رقمل  

 . ( SPSS.25)ن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظن املصدر: 
 وع شك) ع اند عنأر ع شك) ع سنبص:  . ا ع شك) ع سنبص ظ نظ مت  ع ئ عق  تائا ع ا تعا ع طئظع

 : التوزيع الطبيعي للبواقي املعيارية لهحندار )الترضية التر ية الثانية  (4-4)الشول رقمل  

 .(SPSS.25)  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن املصدر:
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  ت تععدن  تائدا  ع ئد عق  مت   ععدي لن عخل ، يجنظ أل  أش عر  بشك) تا تع ع ئ عق  مت   متأ   ع شك)  ا ظ نظ
 .ع طئظع  ع ا تعا  تائا  مت   عانيف
 OHSAS 18001و ISO، 14001 ISO 9001) اطئظص متظ    عة ع ن عمل ن د   ع نيف   عةنصنرظ     مت ا   ا و لاااص

ن عء ع ئظةدددد (  وع  نعن عء عيفقاصددددن  ، عن عء عيفجا ددددنأ عن عء ع شددددن )  كدددد) بعددددن  ددددا متبعددددن   ألدددد     (ISO 45001 متو
  فرضوويات  ووهث إىل التر يووة الثانيووة  الترضووية تاسدظر س فظ دن،     اظدص عيفردانع     ل  رسدن  حمد) ع ن عرد   دا متجد)

 ون  ك ن عل : جزئية
ن دددنك أت دددث ذو  يف ددد  انصدددنرظ   وع دددي  ين ندددن ":  للترضوووية التر يوووة الثانيوووةاألوىل    ةاجلزئيووو ة  الترضوووي  اختبوووار  :1-2-1

 سدددد،    ألدددد   (ISO 45001 متو OHSAS 18001و ISO، 14001 ISO 9001)عمل ن دددد     ع ن اطئظددددص متظ  دددد  عة 
  حمد) لملاادثع  عملاعلاد  ع ئظدنن  ا  دن  ئعدن ف  ."عن عء عيفقاصن    ل  رسن  حم) ع ن عر   ا متج)  اظدص عيفردانع  

 :عدمل  ع علنو    تلخظص ن س   ع ي ع  انرج أل  عاص   ، س (SPSS.25)بان ج    ع ن عر 
الداللة اإلحصائية لتطبيق أنظمة اإلدارة املندجمة  ل  األداء االقتصادي   أ ر اختبار نتائج:  (40-4)اجلدول رقمل  

 للمسسسات حمل الدراسة م  أجل حتقيق االستدامة 

 .(0.05)و سا ى عخلطأ  (107)  جن  عااع  * 
 .(SPSS.25) ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  املصدر:

 :مت   عاض  متأ   علنو  ظانرج      ا
  (، لة دددنف  ا 08نمتظ دددا عمللادددص  قدددر    3.89و ددد  وع ئن اددد   ن عحملسددد ب  متكددد   دددا قظ ا دددن عجمل  149.579  =(F)  قظ ددد   -

  ول ادند فدإ  ع   د ذ  صدنحل يف ائدن   ،0.05وند  متقد)  دا  سدا ى عملع  عد  عمليداوب    b0.000 سا ى ع نيف د  عسدنو   
 .يا ظ نذ  ع 

 

 02  رقمل:  للترضية التر ية األوىل  اجلزئية  ةالترضي 
  (F)قيمة  درجات احلرية  املصدر 

 احملسوبة 
لة  مستوى الدال

(Sig) 
معامل االرتباو  

(R ) 
معامل التحديد  

(2R) 
 b0.000 a0.765 0.585 149.579 1 عيفينع 

 - - - - 106 ع ئ عق  

مستوى الداللة   (t)اختبار  Bêta اةط  املعياري  املعامهت  معلمات النموذن 
(Sig) 

 0.220 1.235 - 2.537 3.133 ع ئنق  ع  نب  

 0.000 12.230 0.765 0.016 0.199 متظ    عة ع ن عمل ن   

 1.645    علنو ظ   ( t)قظ   
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  (،09مللاددص  قددر  ا عنمتظ دد  1.645علنو ظدد  وعملاددن ن بدددد    (t)وندد  متكدد   ددا قظ دد     12.230عحملسدد ب  بلادد     (t)قظ دد     -
  ت  د  مت  كد)  Bêtaك دن مت  قظ د     ،0.05متقد)  دا  سدا ى ع نيف د  عملعا دن    0.000وعملان  بدد   (Sig)و سا ى عملع  ع  

  نعن عء  عملاادث ع ادنبا   وندنن    0.765ب ندنن وعندنن عد    ا  تادث بددد    ( ن د تاث   عملااث عملساا) نمتظ    عة ع ن عمل
 .تعك  ع ع ق  ع ا ع   (%76.5)تيع   ا   ون  ظسئ  عيفقاصن  (

 ISO، 14001 9001)  تطئظددص متظ  د  عة ع ن عمل ن دد أت دث    مت    عيسددا  وندذع،  a0.836=  (R)قظ د   عن د) عيف تئددنهب    -

ISO 18001و OHSAS 45001 متو ISO)   عيفقاصدن    ل  رسددن   عن عء   سد،  ألد   ق عد   وبن جد   ا نبظدن  عداتئ  
تطئظدددص متظ  ددد  عة ع ن     ادددظر  لة دددني  تادددث  مت   مت    ألددد   متعضدددن  عدددن   وندددذع،  انع  يفردددحمددد) ع ن عرددد   دددا متجددد)  اظدددص ع

 عيفقاصن  .  عن عء  س،  سا ى   تش ن ا  متعضن ت    ،عمل ن  
    مت  مت  %58.5  بلاد  ندذع عيفيدنع     د ذ  ع ايسثع  ع ا ن مت   ع     ن ونذع،  0.585=  (2R) عن ) ع اانعن    -

 9001)  متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد   قددظر     ع ااددث  أت ددث  ا   تاجددا   عيفقاصددن    عن عء  ألدد    نصددلعا  ع ااددثع  ددا    58.5%

ISO،  14001 ISO 18001و OHSAS 45001 متو ISO)،  مت اى  أ ع ) ا  عاجا  وع ئنق. 
 عيفينع  عخلط  عملان  وخمالمل  عل نتحت   عملعن    ع ان ظ : من ذ  -

 3.133  +  دارة املندجمةاإلأنظمة    *  0.199)  =األداء االقتصادي  
 ف ا     نذع ع    ذ  ظ نظ مت :

   متظ  د  عة ع ن عمل ن دباطئظدص   عيفنا دنة     وعندنن بن جد  ع دزش ن مت   ععدي وندذع  0.199  بلاد   عيفينع   عن ) قظ    -
(9001 ISO، 14001 ISO 18001و OHSAS 45001 متو ISO)     قاصدن  عيف عن عء   سد،    تش ن ا  عد  
 .0.199  اظ ب
   ا  سا ى ع نيف   متك  ون ،  Sig=  0.220بدد   قن   يف    سا ى أ ن   B=  3.133  :(Constant) ع  نب  ع ئنق   -

    نن ددد   قاصدددن  عن عء عيف   سددد،  أدددا  تعددد   رظن، ونددد انصدددن   ع ددد   غدددث  عملعل ددد   ندددذ   مت    ألددد   عدددن    دددن  0.05عملعا دددن  
  متظ  د   و  عظعدنعة  نن د     قاصدن  عيف  دأل عء  دعظمل ن مت ىنند  وجد   عيسدا  دن  متظ  د  عة ع ن عمل ن د  قدظر عظعدنعة

 .انصنرظن  ع  غث عان  نذع ونا ،عة ع ن عمل ن  
  مت    ألدد   تدد    ، ع ددياألوىل للترضووية التر يووة الثانيووةاجلزئيووة    تقبوول الترضوويةع  اددنرج عملددذك  ن متأدد      نددذ    دد    ف ددا

 متو OHSAS 18001و ISO، 14001 ISO 9001)عمل ن دد     ع نن ددنك أت ددث ذو  يف دد  انصددنرظ   اطئظددص متظ  دد  عة 

45001 ISO)     عن عء عيفقاصن    ل  رسن  حم) ع ن عر   ا متج)  اظص عيفرانع  .  س،أل 
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 اطئظدص    ن نك أت ث ذو  يف   انصدنرظ وع ي  ين نن ":  للترضية التر ية الثانيةالثانية    ةاجلزئية الترضي اختبار :1-2-2
عن عء   سدددددد،  ألدددددد     (ISO 45001 متو OHSAS 18001و ISO، 14001 ISO 9001)ن عمل ن دددددد    ع  متظ  دددددد  عة

  حمددد)  لملاادددثع   عملاعلاددد   ع ئظدددنن   ا  دددن   ئعدددن ف  ."عيفجا دددنأ   ل  رسدددن  حمددد) ع ن عرددد   دددا متجددد)  اظدددص عيفردددانع  
 : عدعمل علنو    تلخظص ن س   ع ي ع  انرج أل  عاص   ، س (SPSS.25)بان ج    ع ن عر 

 جتما ي ل  األداء اال الداللة اإلحصائية لتطبيق أنظمة اإلدارة املندجمة  أ ر اختبار نتائج:  (41-4)اجلدول رقمل  
 للمسسسات حمل الدراسة م  أجل حتقيق االستدامة 

 .(0.05)و سا ى عخلطأ  (107)  جن  عااع  * 
 .(SPSS.25)ج  ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان  املصدر:

 :مت   عاض  متأ   علنو  ظانرج      ا
  (، لة دددنف  ا 08نمتظ دددا عمللادددص  قدددر    3.89نو ددد  وع ئن اددد   عجملعحملسددد ب  متكددد   دددا قظ ا دددن    198.170  =(F)  قظ ددد   -

  ول ادند فدإ  ع   د ذ  صدنحل يف ائدن   ،0.05وند  متقد)  دا  سدا ى عملع  عد  عمليداوب    b0.000 سا ى ع نيف د  عسدنو   
 .ع يا ظ نذ   
  (،09عمللاددص  قددر   ددا  نمتظ  1.645علنو ظدد  وعملاددن ن بدددد  ( t)وندد  متكدد   ددا قظ دد     14.077عحملسدد ب  بلادد   ( t)قظ دد     -

  ت  د  مت  كد)  Bêtaك دن مت  قظ د     ،0.05متقد)  دا  سدا ى ع نيف د  عملعا دن    0.000وعملان  بدد   (Sig)و سا ى عملع  ع  
نعن عء    عملاادث ع ادنبا   وندنن    0.807ب ندنن وعندنن عد    ا  تادث بددد   ( ن د متظ    عة ع ن عملتاث   عملااث عملساا) ن

 .تعك  ع ع ق  ع ا ع   (%80.7) جنع  اتيع    ون  ظسئ  عيفجا نأ (
 ISO، 14001 9001)  تطئظددص متظ  د  عة ع ن عمل ن دد أت دث    مت    عيسددا  وندذع،  a0.807=  (R)قظ د   عن د) عيف تئددنهب    -

ISO  18001و  OHSAS  45001  متو  ISO)  ل  رسدن   جا دنأ عيف  عن عء   سد،  ألد   ق عد   وبن جد   ا نبظدن  عاتئ   
  تطئظدص متظ  د  عة ع ن عمل ن د    ادظر لة دني  تادث مت  مت   أل  متعضن عن  ونذع،  عيفرانع    اظصحم) ع ن عر   ا متج)  

 02  رقمل:  للترضية التر ية الثانية  اجلزئية  ةي الترض
( F)قيمة  درجات احلرية  املصدر 

 احملسوبة 
ة  اللمستوى الد

(Sig) 
معامل االرتباو  

(R ) 
معامل التحديد  

(2R) 
 b0.000 a0.807 0.652 198.170 1 عيفينع 

 - - - - 106 ع ئ عق  

مستوى الداللة   (t)اختبار  Bêta اةط  املعياري  املعامهت  معلمات النموذن 
(Sig) 

 0.064 1.874 - 2.248 4.213 ع ئنق  ع  نب  

 0.000 14.077 0.807 0.014 0.203 متظ    عة ع ن عمل ن   

 1.645    علنو ظ   ( t)قظ   
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(9001 ISO، 14001 ISO 18001و OHSAS 45001 متو ISO)،    سد،  ى سدا      تش ن ا  متعضدن تد   
 عيفجا نأ .  عن عء
    مت  مت  %65.2  بلاد  ندذع يدنع عيف     ذ  ع ايسثع  ع ا ن مت   ع     ن ونذع،  0.652  =(2R) عن ) ع اانعن    -

 9001)  متظ  د  عة ع ن عمل ن د  قدظر   ع اادث أت دث ا  تاجدا جا دنأ   عيف  عن عء  ألد  عانصدل  ع اادثع  دا    65.2%

ISO،  14001 ISO 18001و OHSAS 45001 متو ISO)،  مت اى  أ ع ) ا  عاجا  وع ئنق. 
 عن    ع ان ظ :عمل من ذ  عيفينع  عخلط  عملان  وخمالمل  عل نتحت   -

 4.213  +  أنظمة اإلدارة املندجمة  *  0.203)  =األداء االجتما ي  
 ف ا     نذع ع    ذ  ظ نظ مت :

  متظ  د  عة ع ن عمل ن د باطئظدص   عيفنا دنة     وعندنن بن جد  نع دزش  مت   ععدي وندذع  0.203  بلاد   عيفينع   عن ) قظ    -
(9001 ISO، 14001 ISO 18001و OHSAS 45001 متو ISO)    جا دنأ عيف عن عء   سد،    تش ن ا  عد  

 .0.203باظ   
   ددا  سددا ى  متكدد   وندد ،  Sig  =0.064بدددد   قددن    يف دد    سددا ى  أ ددن   B=  4.213  :(Constant) ع  نبدد  ع ئددنق   -

     جا دنأ عن عء عيف  سد،  أدا  تعد   انصدنرظن، وند   ع د  غدث عملعل د  ندذ  مت   ألد  عدن   دن  0.05عملعا دن    ع نيف د 
  متظ  د   و  عظعدنعة  نن د     جا دنأ عيف  دأل عء  دعظمل نن مت ىن وج   عيسا  ن  متظ    عة ع ن عمل ن   قظر عظعنعة نن  

 .انصنرظن  ع  غث عان  نذع ونا ،عة ع ن عمل ن  

  مت    لدد أ   تدد   ، ع دديللترضووية التر يووة الثانيووة  ثانيووةاجلزئيووة ال  تقبوول الترضوويةع  اددنرج عملددذك  ن متأدد      نددذ    دد    ف ددا
 متو OHSAS 18001و ISO، 14001 ISO 9001)ن ددنك أت ددث ذو  يف دد  انصددنرظ   اطئظددص متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد   

45001 ISO)     ا متج)  اظص عيفرانع  . ل  رسن  حم) ع ن عر   جا نأ عن عء عيف  س،أل  

 اطئظدص    ن نك أت ث ذو  يف   انصدنرظ "   نن ينوع ي  :  للترضية التر ية الثانيةالثالثة    اجلزئيةة الترضي اختبار :1-2-3
عن عء   سدددددد،  ألدددددد     (ISO 45001 متو OHSAS 18001و ISO، 14001 ISO 9001)متظ  دددددد  عة ع ن عمل ن دددددد   

    ع ن عرد   حمد)  لملاادثع   عملاعلاد   ع ئظدنن   ا  دن   ئعدن ف  ."جد)  اظدص عيفردانع   ل  رسن  حم) ع ن عر   دا مت  ئظة ع 
 :عمل عد علنو    تلخظص ن س   ع ي ع  انرج أل  عاص   س   ،(SPSS.25)بان ج 
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 بيئي  ل  األداء ال إلحصائية لتطبيق أنظمة اإلدارة املندجمةة االدالل  أ ر اختبار نتائج:  (42-4)اجلدول رقمل  
 للمسسسات حمل الدراسة م  أجل حتقيق االستدامة 

 .(0.05)و سا ى عخلطأ  (107)  جن  عااع  * 
 .(SPSS.25)ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  ا اأنع   املصدر:

 :مت   عاض  متأ   علنو  ظانرج      ا
  (، لة دددنف  ا 08نمتظ دددا عمللادددص  قدددر    3.89عحملسددد ب  متكددد   دددا قظ ا دددن عجملنو ددد  وع ئن اددد     181.146  =(F)  قظ ددد   -

  ول ادند فدإ  ع   د ذ  صدنحل يف ائدن   ،0.05يداوب  وند  متقد)  دا  سدا ى عملع  عد  عمل  b0.000 سا ى ع نيف د  عسدنو   
 .نذ  ع يا ظ 

  (،09نمتظ ددا عمللاددص  قددر    1.645علنو ظدد  وعملاددن ن بدددد    (t)   ددا قظ دد   متكدد  وندد   13.459عحملسدد ب  بلادد     (t)قظ دد     -
    مت  كد)ت  د  Bêtaك دن مت  قظ د     ،0.05متقد)  دا  سدا ى ع نيف د  عملعا دن    0.000وعملان  بدد   (Sig)و سا ى عملع  ع  

نعن عء    ع ادنبا   عملاادث  ن  وندن   0.794ب ندنن وعندنن عد    ا  تادث بددد   (تاث   عملااث عملساا) نمتظ    عة ع ن عمل ن د 
 .تعك  ع ع ق  ع ا ع   (%79.4) جنع  ون  ظسئ   اتيع   ع ئظة (

 ISO، 14001 9001)  مل ن د تطئظدص متظ  د  عة ع ن عأت دث    مت    عيسدا  وندذع، a0.794 =(R)قظ    عن د) عيف تئدنهب  -

ISO 18001و OHSAS 45001 متو ISO)   ل  رسددن  حمدد)  ئظةدد ع   عءن ع   سدد،  ألدد   ق عدد   وبن جدد   ا نبظددن  عدداتئ   
  تطئظدص متظ  د  عة ع ن عمل ن د    ادظر لة دني  تادث مت  مت   ألد  متعضدن عدن  وندذع،  ع ن عرد   دا متجد)  اظدص عيفردانع  

(9001 ISO، 14001 ISO 18001و OHSAS 45001 متو ISO)،    سد،  سدا ى   تش ن ا  متعضدن تد   
 ع ئظة .  عن عء
 
 

 02  رقمل:  للترضية التر ية الثالثة  اجلزئية  ةالترضي 
  (F)قيمة  درجات احلرية  املصدر 

 احملسوبة 
  مستوى الداللة 

(Sig) 
معامل االرتباو  

(R ) 
معامل التحديد  

(2R) 
 b0.000 a0.794 0.631 181.146 1 عيفينع 

 - - - - 106 ع ئ عق  

مستوى الداللة   (t)اختبار  Bêta اةط  املعياري  املعامهت  معلمات النموذن 
(Sig) 

 0.378 0.885 - 1.852 1.639 ع ئنق  ع  نب  

 0.000 13.459 0.794 0.012 0.160 متظ    عة ع ن عمل ن   

 1.645    علنو ظ   ( t)قظ   
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    مت  مت  %63.1  بلاد  ندذع عيفيدنع      ذ  ع ايسثع  ع ا ن مت   ع     ن ونذع  ،310.6  =(2R) عن ) ع اانعن    -
 ،ISO 9001)   ن د متظ  د  عة ع ن عمل قدظر   ع اادث أت دث ا  تاجدا ئظةد   ع   عن عء  ألد  عانصدل  ع اادثع  دا    63.1%

14001 ISO 18001و OHSAS 45001 متو ISO)،  مت اى  أ ع ) ا  عاجا  وع ئنق. 
 ينع  عخلط  عملان  وخمالمل  عل نتحت   عملعن    ع ان ظ :عيفمن ذ   -

 1.639  +   أنظمة اإلدارة املندجمة  *  0.160)  =األداء البيئي  
 ف ا     نذع ع    ذ  ظ نظ مت :

  متظ  د  عة ع ن عمل ن د باطئظدص   عيفنا دنة     وعندنن بن جد  ع دزش ن مت   ععدي وندذع  0.160  بلاد   ينع عيف  عن ) قظ    -
(9001  ISO،  14001 ISO  18001و  OHSAS  45001 متو ISO)     باظ   ئظة ع  عن عء  س،    تش ن ا  ع  

0.160. 
   دا  سدا ى متكد  وند ،  Sig=  0.378بددد   قدن   يف د   سدا ى أ دن   B=  1.639  :(Constant) ع  نبد  ع ئدنق   -

    نن دد   ئظةدد عن عء ع    سدد،  أددا  عدد ت   انصددنرظن، وندد   ع دد   غددث  عملعل دد  نددذ   مت    ألدد   عددن    ددن  0.05ع نيف دد  عملعا ددن  
  متظ  دد  عة ع ن   و   عظعددنعة  نن دد      ئظةدد ع    ددأل عء   ددعظمل  مت ىن  نددن   وجدد    عيسددا   ددن  متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد   قددظر  عظعددنعة
 .انصنرظن  ع  غث عان  نذع ونا ،عمل ن  
  مت    ألدد   تدد    ، ع دديالتر يووة الثانيووةية  للترضوو   ثالثووةاجلزئيووة ال  تقبوول الترضوويةع  اددنرج عملددذك  ن متأدد      نددذ    دد    ف ددا

 متو OHSAS 18001و ISO، 14001 ISO 9001)ن ددنك أت ددث ذو  يف دد  انصددنرظ   اطئظددص متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد   

45001 ISO)     ل  رسن  حم) ع ن عر   ا متج)  اظص عيفرانع  .  ة ئظعن عء ع   س،أل  
 ،ISO 9001)"عسددننر عظددن ن  متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد   حت  لدد  متظدد  أوع ددي تدد   :اختبووار الترضووية التر يووة الثالثووة  :1-3

14001 ISO 18001و OHSAS 45001 متو ISO)      اطلئددن  و غئددن  متصدداني عملصددلا   ع اددأ ث ألدد   ا نبظددن 
   عر   ا متج)  اظص عيفرانع  ". ل  رسن  حم) ع ن 

بدد،    انصددنرظ كددن  ن ددنك ع تئددنهب ذو  يف دد     ا  ملعافدد   ددن    انصددنر ع ائددن     اجدداعءرددظار   نقشدد  نددذ  ع يا ددظ   ددا  دد    
  ع ئسدددظ   عخلطددد   عيفيدددنع   منددد ذ عرددداخنعة  ، لة دددنف  ا    عافددد    جددد  ندددذع عيف تئدددنهب وعجتنندددحت اادددث  ع ن عرددد  ومتعضدددن  

 متو OHSAS 18001و ISO، 14001 ISO 9001)متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد   ة نبظدد  يفظددن ن   ععملسددنمه      لاااددص  ددا

45001 ISO)  اطلئددددن  و غئددددن  متصدددداني عملصددددلا   ل  رسددددن  حمدددد) ع ن عردددد   ددددا متجدددد)  اظددددص    ألدددد   ثاددددأ   ع 
 :وعنشكن  ع ان ظ  ت    ذ   وعلنعو ، عيفرانع  
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 للترضية التر ية الثالثة   نتائج االرتباو الثنائي:  (43-4)اجلدول رقمل  
 

 

 

 

 

 . 0.05 سا ى  يف    و  0.01عيف تئنهب  ع  انصنرظن أ ن  سا ى  يف    *
 .(SPSS.25)ن ج  ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  با  املصدر:

  وند   0.783  =(R)  نظد  عملاادثعا، بد، عيفجتدن  ظي  و  ق ع  ع تئنهب أ ق  ن نك مت   عائ، علنو  نذع  ا
عظددن ن  متظ  دد  عة ع ن     سددنمه بدد، نددذعا عملااددثعا  ين نددن كل ددن تع     ق عدد    ددن عددن  ألدد  مت  ن ددنك أ قدد  طا عدد ،  ع ددنيب

 دا متجد)      عمل رسن  حمد) ع ن عرد   (ISO 45001 متو OHSAS  18001و  ISO،  14001  ISO  9001)عمل ن   
 اطلئدددن  و غئدددن  متصددداني عملصدددلا   ع ادددأ ث ألددد      عدددحت  سدددا ى  تع   اطلئدددن  عيفردددانع   فظ دددن بن جددد  ع نبظددد    اظدددص
   عن د)  يف د   سدا ىبلد    نظد   )ع صدنف  ةادض عكدا ال(  انصدنرظ   يف د  ذو عيف تئدنهب وندذع،  متعضدن  ا نبظد   وبن جد 
    .0.05   ا متق)ون     0.000  =(R) هبعيف تئن

 وضح نتائج اختبار معامل االحندار للترضية التر ية الثالثة : ي(44-4)اجلدول رقمل  

 .(0.05)و سا ى عخلطأ  (107)  جن  عااع  * 
 .(SPSS.25)ان ج  ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  ب املصدر:

وند     167.639= (F)ظ نظ  ا     علدنو  مت  ظادنرج ندذع علدنو   ائ  د  انصدنرظن نظد  بلاد  قظ د   
 (عمل ن دد   متظ  دد  عة ع ن، ونددذع ع كددن وجدد    يف دد  انصددنرظ   اددأ ث عملااددث عملسدداا) نb0.000ةسددا ى ع نيف دد  قددن ن   ع دد   

عحملسد ب  وند   ع د     12.948  =(t)   حمد) ع ن عرد .ك ن بلاد  قظ د  ل  رسدن( متصداني عملصدلا نأل  عملااث ع ادنبا 
متظ  د   ع دي تعدي مت  ع اادث   قظ د  عملاادث عملسداا) ن  (B)عملعن د)   ظد  قظ د    ا، وند   دن تشدث0.000 ن ةسا ى  يف   قن 

عملسدداا)    ، ونددذع عملااددث(متصدداني عملصددلا نعملااددث ع اددنبا       0.299ب نددنن وعنددنن عانبلددحت تاددث ةاددنع    (عمل ن دد   عة ع ن
عانصدددل    دددا ع اادددثع     %929.  ع اددنبا، مت  مت  ادددث   دددا ع ائدددنعا   عملا  0.613  =(2R)نسددد   عن ددد) ع اانعددن    عيسددا

 03رقمل:  الترضية التر ية 
 وملاحل ( R)مستوى الداللة   ( R) معامل االرتباو ب س   

  ع  انصنرظن 0.000 0.783

 03رقمل:  الترضية التر ية 
معامل   (t)ار ختبا (F)اختبار  معادلة االحندار  النموذن

 التحديد 
(2R) 

 املعامهت 
(B) 

اةط   
 املعياري

مستوى   (F) قيمة
 الداللة 

مستوى   (t)قيمة 
 الداللة 

ع  نبددد  نلقددد  ع ع ع ددد) 
 عن اى(

1.587 3.594  

167.639 

 

 

 
b.0000 

0.442 0.660 0.613 

 0.000 12.948 0.023 0.299 متظ    عة ع ن عمل ن  
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 9001)عظدن ن  متظ  د  عة ع ن عمل ن د   ألد   سدا ى  رئئ ن تادثع      اطلئن  و غئن  متصاني عملصلا أل   سا ى 

ISO، 14001 ISO 18001و OHSAS 45001 متو ISO)  (ع  نبدد  ع ئددنق ،  انبدد (Constant):  B=  1.587  
  عملعل د   ندذ  مت   ألد  عدن   دن  0.05ا ى ع نيف د  عملعا دن   سد   دا متكد  ون ،  Sig=  0.660بدد   قن   يف    سا ى أ ن 
 دا متجد)    ن  حمد) ع ن عرد  اطلئن  و غئن  متصاني عملصدلا   ل  رسدع اأ ث أل   أا  تع  انصنرظن، ون   ع   غث

   اطلئددن  لاددأ ث ألدد      ددعظمل  نددن مت ىن  وجدد    عيسددا   ددن  متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد   قددظر  عظعددنعة  نن دد      انع   اظددص عيفردد
عة ع ن    متظ  دد    و   عظعددنعة  نن دد      عملصددلا   ل  رسددن  حمدد) ع ن عردد   ددا متجدد)  اظددص عيفرددانع    غئددن  متصددانيو  

 عل نتدحت    ذ  عيفيدنع  عخلطد  عملادن  وخمالدمل  ألد  مند  و  دحت ميكدا مت  يصد)  .انصدنرظن   ع   غث عان  نذع ونا، عمل ن  
   عملعن    ع ان ظ :  

 1.587  +   أنظمة اإلدارة املندجمة  *  0.299)  =  متطلبات ورغبات أصحاب املصلحة

 45001 متو OHSAS 18001و ISO، 14001 ISO 9001)متظ  د  عة ع ن عمل ن د   عظدن ن     ا  وألظحت ميكدا ع اد    

ISO)  رسددن  حمدد) ع ن عردد   ددا متجدد)  اظددص اطلئددن  و غئددن  متصدداني عملصددلا   ل ث ألدد   عسددننر ا نبظددن   ع اددأ    
 : لئ عق  ع طئظع  ع ا تعا  طئظع  ع    ع اند وع شك)ثالثة.  قبول الترضية التر ية ال اض لن عافظ ن،   عيفرانع  

  : طبيعة التوزيع الطبيعي للبواقي )الترضية التر ية الثالثة  5-4الشول رقمل )

 .(SPSS.25) ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  ر:املصد
 وع شك) ع اند عنأر ع شك) ع سنبص:  مت  ع ئ عق  تائا ع ا تعا ع طئظع .نظ  ا ع شك) ع سنبص ظ 
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 : التوزيع الطبيعي للبواقي املعيارية لهحندار )الترضية التر ية الثالثة  (6-4)الشول رقمل  

 .(SPSS.25) ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  املصدر:
  ت تععدن  تائدا  ع ئد عق  مت   ععدي لن عخل ، جنظي أل  أش عر  بشك) تا تع ع ئ عق  مت   متأ   ع شك)  ا ظ نظ

 .ع طئظع  ع ا تعا  تائا  مت   عانيف
ك أت ددث ذو  يف دد  انصددنرظ   اطئظددص متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد   "ن ددن  وع ددي  ين نددن  :اختبووار الترضووية التر يووة الرابعووة  :1-4
(9001 ISO، 14001 ISO 18001و OHSAS 45001 متو ISO)  ع ددددددددددددددددااكر   عملخددددددددددددددددنطا ع كلظدددددددددددددددد     ألدددددددددددددددد

 ". ل  رسن  حم) ع ن عر   ا متج)  اظص عيفرانع  نعيفقاصن ع ، عيفجا نأظ  وع ئظةظ (  
   لااادددص  دددا مت دددا  ع ئسدددظ   عخلطددد   عيفيدددنع   منددد ذ      عملا  ددد)  نر عةنصددد  ع   ددد ذ يف ائدددن  ندددذ  ع يا دددظ  س عرددداخنعة  

 45001 متو OHSAS 18001و ISO، 14001 ISO 9001)عمل ن ددددد    ن  ع نيف ددددد  عةنصدددددنرظ   اطئظدددددص متظ  ددددد  عة ع

ISO)  ددا متجدد)  اظددص   ل  رسددن  حمدد) ع ن عردد ع ددااكر   عملخددنطا ع كلظدد  نعيفقاصددن ع ، عيفجا نأظدد  وع ئظةظدد (    ألدد   
  ادثعملا  مت دا  ع  د   ك دن  ع ئعض،  بئعض ن  عملااثع   نذ   ع تئنهب   نى  نسني  ع االظ) أل   نذع  عع )  وع ذ ع  ، عيفران 
وعنشددكن     وعلددنعو ،  ع اددنبا   عملااددث  بنيف دد   عملسدداا)   ل ااددث   طظدد    عن  دد   ا ددن    دد     ددا  ع اددنبا   عملااددث  ألدد   عملسدداا)

 .ع ان ظ  ت    ذ  
 :ع اند   علنو   ئ، ن  ك ن :النموذن صهحية م   للت كد حندارله التباي   حتليل استخدا أوال: 
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 رابعة الترضية التر ية ال الختبار النموذن صهحية م   للت كد  لهحندار لتباي  ا لحتلي نتائج:  (45-4)اجلدول رقمل  

 .(0.05)و سا ى عخلطأ  (107)  جن  عااع  * 
 .(SPSS.25) ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  :املصدر

نمتظ دا    3.89عحملسد ب  متكد   دا قظ ا دن عجملنو د  وع ئن اد     166.792 =(F)    قظ د مت   متأد   علدنو      ظ ندظ
  ،0.05وب  ونددد  متقددد)  دددا  سدددا ى عملع  عددد  عمليدددا   b0.000ع نيف ددد  عسدددنو     (، لة دددنف  ا   سدددا ى08 قدددر    عمللادددص
متظ  دد   بدد،    عيفجتددن   يدد ظ  و   ق عدد   ع تئددنهب  أ قدد مت  ن ددنك  وكددذ      ع   دد ذ  صددنحل يف ائددن  نددذ  ع يا ددظ .  ند فددإ  ول ادد

  عملخنطا    ع ااكرو  ا ج      (ISO 45001 متو OHSAS 18001و ISO، 14001 ISO 9001)عة ع ن عمل ن    
تئدد، مت  اشددن تحت    a0.782  =(R) ى، ن  قظ دد   عن دد) عيف تئددنهب ددا ج دد  مت ددا   نعيفقاصددن ع ، عيفجا نأظدد  وع ئظةظدد (ع كلظدد   
نع دددااكر    ألددد  عملاادددث ع ادددنبا   (متظ  ددد  عة ع ن عمل ن ددد ناادددث عملسددداا)  عملعائددد، متعضدددن  دددا علدددنو  متأددد   مت دددا  و     جئددد .

ثع  ع ي تطدامت ألد  عملاادث  ظسئ  أت ث متو تيسث عملااث عملساا)  لاا  متو  عملخنطا ع كلظ : عيفقاصن ع ، عيفجا نأظ  وع ئظةظ (
ع دددددااكر     دددددا ع اادددددثع       % 61.1مت  مت     0.611قظ ادددددحت    ع دددددذ  كنظددددد ( 2R)ع ادددددنبا   قظ ددددد   عن ددددد) ع اانعدددددن  

 ،ISO 9001)أدددا ع اادددث   تطئظدددص متظ  ددد  عة ع ن عمل ن ددد     نتدددج  عملخدددنطا ع كلظددد  نعيفقاصدددن ع ، عيفجا نأظددد  وع ئظةظددد (
14001  ISO  18001و  OHSAS  45001  متو ISO)،     ون  ظسدئ  ق عد  تدن  ألد  مت   اطئظدص متظ  د  عة ع ن عمل ن د

(9001 ISO، 14001 ISO 18001و OHSAS 45001 متو ISO)    ع دددددددااكر   عملخدددددددنطا ع كلظددددددد      و ع كئدددددددثع
 .فظ ن  ا متج)  اظص عيفرانع    ل  رسن  حم) ع ن عر نعيفقاصن ع ، عيفجا نأظ  وع ئظةظ (  

 ذ  :  عئ، ع اند وعلنو   :البسيط اةطي االحندار لنموذن اجلزئية يةاملعنو  اختبار نيا: 
 
 

 
 
 

 04رقمل:  الترضية التر ية 
جمموع   املصدر 

 املربعات 
درجات  
 احلرية 

متوسط  
 املربعات 

  (F)قيمة 
 سوبة احمل

مستوى  
الداللة  

(Sig) 

  (F)قيمة 
 دولية اجل

معامل  
االرتباو  

(R ) 

معامل  
التحديد  

(2R) 
 b0.000 3.89 a0.782 0.611 166.792 1945.354 1 1945.354 عيفينع 

      11.663 106 1236.313 ع ئ عق  

       107 3181.667 عجمل  ع
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 رابعة البسيط للترضية التر ية ال اةطي االحندار منوذن معامهت معنوية اراختب:  (46-4)اجلدول رقمل  

 .(0.05)و سا ى عخلطأ  (107)  جن  عااع  * 
 .(SPSS.25) ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  املصدر:

   ألد ( انرج عةنصنرظ  ع د ع  ن   علدنو  متأد   ا  وجد   مت دا  ل اادث عملسداا) نمتظ  د  عة ع ن عمل ن د تشث ع 
عحملسد ب  وع دي    (t)وذ د  عردا ن ع ا  قظ د     (،ع ااكر   عملخنطا ع كلظ : عيفقاصدن ع ، عيفجا نأظد  وع ئظةظد عملااث ع انبا ن

  (Sig)(، و سدا ى عملع  عد   09نمتظ ا عمللادص  قدر    1.645وعملان ن بدد    علنو ظ   (t)ون  متك   ا قظ    12.915بلا  
  ت  دد  مت  كدد) تاددث   عملااددث عملسدداا)  Bêtaك دن مت  قظ دد     ،0.05عملعا ددن     نيف دد ع  متقدد)  ددا  سددا ى  0.000وعملادن  بدددد  

:  ااكر   عملخددنطا ع كلظدد ع ددع اددنبا ن  عملااددث  ونددنن   0.782ب نددنن وعنددنن عدد    ا  تاددث بدددد   (نمتظ  دد  عة ع ن عمل ن دد 
قبووول الترضووية    ع ا ع ، لن عااض   قع ع   تعك   (%78.2)ظسئ   اتيع  جنع   ون  (عيفقاصن ع ، عيفجا نأظ  وع ئظةظ 

 ،ISO 9001)ن دددنك أت دددث ذو  يف ددد  انصدددنرظ   اطئظدددص متظ  ددد  عة ع ن عمل ن ددد   وع دددي تددد   ألددد  متظدددحت    رابعوووةالتر يوووة ال
14001 ISO 18001و OHSAS 45001 ومت ISO)  ع ددددااكر   عملخددددنطا ع كلظدددد  نعيفقاصددددن ع ، عيفجا نأظدددد     ألدددد
ألد  مند ذ  عيفيدنع  عخلطد  عملادن     يصد)  ، و  حت ميكدا مت   ا متج)  اظص عيفرانع    ر  ل  رسن  حم) ع ن عوع ئظةظ ( 

 وخمالمل  عل نتحت   عملعن    ع ان ظ :  
 1.349  +   أنظمة اإلدارة املندجمة  *  0.165)  =والبيئية   )االقتصادية، االجتما ية التحومل يف املخاطر الولية  

 ف ا     نذع ع    ذ  ظ نظ مت :
  متظ  د  عة ع ن عمل ن د باطئظدص   عيفنا دنة     وعندنن بن جد  ع دزش ن مت   ععدي وندذع  0.165  بلاد   عيفينع  )ن  ع قظ    -

 .0.165باظ     أظ  وع ئظةظ (نعيفقاصن ع ، عيفجا نع ااكر   عملخنطا ع كلظ      تش ن ا  ع   
   سا ى ع نيف     ا متك  ون ،  Sig=  0.500بدد   قن   يف    سا ى أ ن   B=  1.349  :(Constant) ع  نب  ع ئنق   -

ع ااكر   عملخدنطا ع كلظد  نعيفقاصدن ع ،   أا تع  انصنرظن، ون   ع   غث عملعل   نذ  مت   أل  عن   ن  0.05عملعا ن  
  لدااكر   عملخدنطا   دعظمل  ندن مت ىن وجد   عيسدا  دن  متظ  د  عة ع ن عمل ن د  قدظر عظعدنعة نن د      عيفجا نأظد  وع ئظةظد (

   .انصنرظن   ع  غث عان  نذع  ونا  ،متظ    عة ع ن عمل ن    و  عظعنعة نن      عيفجا نأظ  وع ئظةظ ( ، نعيفقاصن ع
 : لئ عق  ع طئظع  ع ا تعا  طئظع  ع    ع اند وع شك)

 04رقمل:  الترضية التر ية 
 (Sig)مستوى املعنوية  (t)اختبار  Bêta اةط  املعياري  املعامهت  النموذن

 0.500 0.677 - 1.992 1.349 ع ئنق  ع  نب   

 0.000 12.915 0.782 0.013 0.165 متظ    عة ع ن عمل ن   

 1.645    علنو ظ   ( t)قظ   
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  : طبيعة التوزيع الطبيعي للبواقي )الترضية التر ية الرابعة  7-4الشول رقمل )

 .(SPSS.25)بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  ل  ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أ املصدر:
 وع شك) ع اند عنأر ع شك) ع سنبص:   ا ع شك) ع سنبص ظ نظ مت  ع ئ عق  تائا ع ا تعا ع طئظع .

 طبيعي للبواقي املعيارية لهحندار )الترضية التر ية الرابعة   : التوزيع ال8-4الشول رقمل )

 .(SPSS.25)ظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج ب  ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  املصدر:
  عادنيف  ت تععدن  تائدا  ع ئد عق  مت   ععدي لدن عخل ، جنظي أل  أش عر  بشك) تا تع ع ئ عق  مت   متأ   ع شك)  ا ظ نظ

 .ع طئظع  عا ع ا ت  تائا  مت 
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 9001) ع ن عمل ن دد   ةمتظ  دد  ععدداتئ  تطئظددص  "متظددحت    ألدد   ع يا ددظ   نددذ   تد    :اختبووار الترضووية التر يووة اةامسووة  :1-5

ISO، 14001 ISO 18001و OHSAS 45001 متو ISO)     عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد   ددا متجدد)  اظددص  اطلئددن  
  .  "عيفرانع   فظ ن أب عن ع ااس، عملسا ا

     امت عن ع ااسد، عملسدا عملا  د)     ع ادنبا  عملاادث  وعيف تئدنهب بد، عيفيدنع   دا  كد)  باالظد) ظاد ة ع يا دظ  ندذ  يف ائدن 
 ISO، 14001 ISO 9001)تطئظددص متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد        عا  دد)  عملسدداا) ع ددذ   عملااددثعمل رسددن  حمدد) ع ن عردد  و 

 عل : ك ن  عملااثعا نذعا  ب، ع   نر  يف تئنهبع ظانرجع      ع اند علنو و   .(ISO 45001 متو OHSAS 18001و
 تر ية اةامسة النتائج االرتباو الثنائي للترضية  :  (47-4)اجلدول رقمل  

 .(0.05)و سا ى عخلطأ  (107)  جن  عااع  * 
 .(SPSS.25)وخماجن  بان ج   ن ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن املصدر:

  وند   0.722  =(R)  نظد  عملاادثعا، بد، عيفجتدن  ظي  و  ق ع  ع تئنهب أ ق  ن نك مت   عائ، علنو  نذع  ا
  متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد تطئظددص  بدد، نددذعا عملااددثعا  ين نددن كل ددن تع     ق عدد     ددن عددن  ألدد  مت  ن ددنك أ قدد  طا عدد،  ع ددنيب

(9001 ISO، 14001 ISO 18001و OHSAS 45001 متو ISO)   ددا متجدد)  اظددص    عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد   
  ذو  تئدنهبعيف وندذع،  متعضن  وبن ج  ا نبظ  اطلئن  عيفرانع   فظ ن بن ج  ع نبظ  تع   عحت  سا ى مت عن ع ااس، عملسا ا  

   دددا  متقددد)   ونددد  0.000  =(R)  عيف تئدددنهب   عن ددد)   يف ددد    سدددا ىبلددد     نظددد    )ع صدددنف   ةادددض  عكدددا  ال(  انصدددنرظ    يف ددد 
 18001و ISO، 14001 ISO 9001)متظ  ددددددد  عة ع ن عمل ن ددددددد   تطئظدددددددص     دددددددنى  فدددددددإ    مت ددددددداى،  ج ددددددد   و ددددددا.  0.05

OHSAS 45001 متو ISO)    عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد    مت عن ع ااسدد، عملسددا ا   سددا ى   ددا  %52.1عيسددا ندد عد   
  نظدد   سددا ى  يف ا ددن  ،نرظ ع دد  انصددنوندد     115.212  =(F)إبنصددنرظ      ددا متجدد)  اظددص  اطلئددن  عيفرددانع   فظ ددن

 .0.05 ا    ق)مت  0.000
 45001 متو OHSAS 18001و ISO، 14001 ISO 9001)متظ  د  عة ع ن عمل ن د    اطلئن تطئظص  مت ا و ا  ظ 

ISO)     اجددداعء  س عيفردددانع   فظ دددن،     ددا متجددد)  اظدددص  اطلئددن ا   عمل رسددن  حمددد) ع ن عرددد   مت عن ع ااسددد، عملسدددا ألدد  
  املتملوو اتو  عمل رسدن  حمد) ع ن عرد    مت عن ع ااسد، عملسدا ا  عا  د)     عالتوواب املتملوو   نظد    عملاعدن  عيفيدنع   لظد)

ع اخطدظ ، عملعل  دن     ،رد  ظ دنة عة ع نع اظدن ن وعيف ادزعة، رظنند :  و متظ  د  عة ع ن عمل ن د     تا  )    اطلئن  املستقلة
 :عيف ائن  نذع ظانرج ظن   عل   وفظ ن سا ا.عملواجاعءع  ع ااس،    ع انقظص ع نع ل ،  اعجع  عة ع نعمل  ا ، 

 05رقمل:  الترضية التر ية 
مستوى  ( R) معامل االرتباو ب س   

 ( R)الداللة  
معامل التتس  

(2R) 
مستوى الداللة  ( F)قيمة 

(F ) 
0.722 0.000 0.521 115.212 0.000 
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للترضية التر ية داللتها   ومستوى التابع واملتمل  املستقلة تاملتمل ا با  االرتباو معامهت:  (48-4)اجلدول رقمل  
 اةامسة 

 .(SPSS.25)ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج ن  ا اأنع  ع ئنن  عأا  املصدر:
  مت عن ع ااسد، عملسدا ان ع ادنبا  عملاادث بد، عيفجتدن  ظيد  و  ق عد  ع تئدنهب أ قد  ن نك مت   عائ، علنو  نذع  ا

  ،عمل  ادد    ع اخطدظ ، عملعل  ددن  ،ع اظددن ن وعيف اددزعة، رظنرد  ظ ددنة عة ع ن( وعملااددثع  عملسداال  نسدن  حمدد) ع ن عرد عمل ر   
 (، نظد  بلاد  قظ د   عدن    عيف تئدنهب ألد  ع اد عد:ع انقظص ع نع ل ،  اعجع  عة ع ن واجاعءع  ع ااس، عملسا ا

(1R)=  0.656  ،(2R)=  0.635  ،(3R)=  0.679  ،(4R)=  900.6  ،(5R)=  0.683  ،(6R)=  0.673  ،(7R)=  
 : ين ننوعملااثع  عملساال   ع انبا  عملااثب،    ق ع  ن عن  أل  مت  ن نك أ ق  طا ع ،   ع نبظ  كل ن  ون  0.641

   ددددا متجدددد)  اظددددص    عمل رسددددن  حمدددد) ع ن عردددد   ظ  دددد  عة ع ن عمل ن دددد  اطلدددد  ع اظددددن ن وعيف اددددزعة نتطئظددددص  كل ددددن تع     -  
   ع   عيف تئددنهب  ونددذع،  متعضددن  وبن جدد  ا نبظدد رددانع   بن جدد  ع نبظدد  تع   عددحت  سددا ى مت عن ع ااسدد، عملسددا ا   اطلئددن  عيف

 .0.05   ا متق)ون     0.000  =(1R) عيف تئنهب  عن )  يف    سا ىبل   نظ   )ع صنف  ةاض عكا ال(  نانصنرظ
   ددا متجدد)  اظددص    عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد   ظ  دد  عة ع ن عمل ن دد ن  رظنردد  ظ ددنة عة ع ن اطلدد   تطئظددص  كل ددن تع     -

   ع   عيف تئددنهب  ونددذع،  متعضددن  وبن جدد  ا نبظدد عملسددا ا     اطلئددن  عيفرددانع   بن جدد  ع نبظدد  تع   عددحت  سددا ى مت عن ع ااسدد،
 .0.05   ا متق)ون     0.000  =(2R) عيف تئنهب  عن )  يف    سا ىبل   نظ   )ع صنف  ةاض عكا ال(  نانصنرظ

   اطلئدددن    دددا متجددد)  اظدددص    عمل رسدددن  حمددد) ع ن عرددد   ظ  ددد  عة ع ن عمل ن ددد ن  ع اخطدددظ طلددد    اتطئظدددص  كل ددن تع     -
   يف د  ذو  عيف تئدنهب وندذع،  متعضدن  وبن جد  ا نبظد بن جد  ع نبظد  تع   عدحت  سدا ى مت عن ع ااسد، عملسدا ا  ن  عيفردانع   فظ د

 .0.05   ا متق)ون     0.000  =(3R)  عيف تئنهب  عن )  يف    سا ىبل   نظ   )ع صنف  ةاض عكا ال(  انصنرظ 
 

 05رقمل:  الترضية التر ية 
 ( R)مستوى الداللة   ( R) معامهت االرتباو   ملتمل ات املستقلة ا رقمل املتمل  

 0.000 0.656 ع اظن ن وعيف ازعة  01

 0.000 0.635 رظنر  ظ نة عة ع ن 02

 0.000 0.679 ع اخطظ  03

 0.000 0.690 عملعل  ن  عمل  ا   04

 0.000 0.683 ع انقظص ع نع ل   05

 0.000 0.673  اعجع  عة ع ن 06

 0.000 0.641 اجاعءع  ع ااس، عملسا ا  07
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   ددددا متجددد)  اظددددص  عمل رسدددن  حمدددد) ع ن عرددد      ظ  ددد  عة ع ن عمل ن دددد ن  عملعل  دددن  عمل  ادددد  اطلدددد   تطئظدددص  كل دددن تع     -
   ع   عيف تئددنهب ونددذع،  متعضددن  وبن جدد  ا نبظدد  اطلئددن  عيفرددانع   بن جدد  ع نبظدد  تع   عددحت  سددا ى مت عن ع ااسدد، عملسددا ا  

 .0.05   ا متق)ون     0.000  =(4R) عيف تئنهب  عن )  يف    سا ىبل   نظ   )ع صنف  ةاض عكا ال(  نانصنرظ
   ددددا متجدددد)  اظددددص    عمل رسددددن  حمددد) ع ن عردددد   ظ  دددد  عة ع ن عمل ن دددد ن  ع اددددنقظص ع دددنع ل   لدددد  اطتطئظددددص  كل دددن تع     -

  ع    عيف تئددنهب  ونددذع،  متعضددن  وبن جدد  ا نبظدد  اطلئددن  عيفرددانع   بن جدد  ع نبظدد  تع   عددحت  سددا ى مت عن ع ااسدد، عملسددا ا  
 .0.05   ا متق)ون     0000.  =(5R) عيف تئنهب  عن )  يف    سا ىبل   نظ   )ع صنف  ةاض عكا ال(  نانصنرظ

 اطلئدن      دا متجد)  اظدص    عمل رسن  حم) ع ن عر   ظ    عة ع ن عمل ن  ن   اعجع  عة ع ن اطل   تطئظص  كل ن تع     -
 ال(  نانصدنرظع      عيف تئدنهب  وندذع،  متعضدن  وبن ج  ا نبظ  سا ى مت عن ع ااس، عملسا ا    عيفرانع   بن ج  ع نبظ  تع   عحت

 .0.05   ا متق)ون     0.000  =(6R) عيف تئنهب  عن )  يف    سا ىبل   نظ   )ع صنف  ةاض عكا
   ددا متجدد)    عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد   ظ  دد  عة ع ن عمل ن دد ن  اجدداعءع  ع ااسدد، عملسددا ا اطلدد   تطئظددص  كل ددن تع     -

  وندددذع،  متعضدددن  بظددد نوبن جددد  ا  اطلئدددن  عيفردددانع   فظ دددن بن جددد  ع نبظددد  تع   عدددحت  سدددا ى مت عن ع ااسددد، عملسدددا ا     اظدددص
وند     0.000  =(7R)  عيف تئدنهب  عن د)  يف د   سدا ىبل    نظ   )ع صنف  ةاض عكا ال(  انصنرظ   يف   ذو  عيف تئنهب

 .0.05  ا متق)
 :ع اند علنو  ظساعاب  ا ع ، ع ع نصا نذ  أت ث وملعاف 

 للترضية التر ية اةامسة املتعدد   االحندار حتليل ملخص:  (49-4)اجلدول رقمل  

 .(0.05) و سا ى عخلطأ (107)  جن  عااع  * 
 .(SPSS.25) ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  املصدر:

 ISO، 14001 ISO 9001)متظ  دددددد  عة ع ن عمل ن دددددد      اطلئددددددن تطئظددددددص    أت ددددددث  قدددددد ن  عملعطظددددددن   ذ ندددددد  تدددددد ت

   اظددددص   ددددا متجدددد)مت عن ع ااسدددد، عملسددددا ا   عمل رسددددن  حمدددد) ع ن عردددد   ألدددد    (ISO 45001 متو OHSAS 18001و
  (2R)ع عدنة    ثيسدع ا  عن د) وقدن   ،0.733بلاد     (R)  ع عدنة عيف تئدنهب  عن ) قظ   مت   نظ    عيفرانع   فظ ن   اطلئن 

  ميكدامل رسدن  حمد) ع ن عرد   لمت عن ع ااسد، عملسدا ا    سدا ش    ع اادث  دا   %53  ند عد مت   ةعد    0.537بددد  
  ع اظدددن نوعملا  لددد   :    متظ  ددد  عة ع ن عمل ن ددد    اطلئدددن تطئظدددص     سدددا ش   وع دددا ف  أت دددث  ا   ردددئئحت  ا جدددنع  مت   تيسدددث 
   اعجعددد  عة ع ن واجددداعءع  ع ااسددد،ع ادددنقظص ع ددنع ل ،    ظ ، عملعل  دددن  عمل  اددد ،خطددع ا  رظنرددد  ظ دددنة عة ع ن،  وعيف اددزعة،
   .   0.05أ ن  16.547 =(F)انصنرظ     يف   عيف تئنهب نذع  صنعقظ  عنأر و ن.  عملسا ا

 05رقمل:  الترضية التر ية 
 (F)مستوى الداللة  (F)قيمة  (2R)معامل التتس  العا   (R)معامل االرتباو العا  

0.733 0.537 16.547 0.000 
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   د  ن عملعة ع ن    متظ  د عداتئ  تطئظدص  حت: "متظد   ين نن  وع ي  تر ية اةامسةال  الترضية  صحة  نسكد فإظ ن رئص،ن   أل ع ب نء
   ددا متجدد)  اظددصعمل رسددن  حمدد) ع ن عردد        (ISO 45001 متو OHSAS 18001و ISO، 14001 ISO 9001ن

   .  " اطلئن  عيفرانع   فظ ن أب عن ع ااس، عملسا ا
 ة الرئيسيةالفرضي: اختبار  ثانيالفرع ال

ن دنك  ت   ألد  متظدحت   يع ارظسظ  وع  ع يا ظ  يف ائن  عيفرانيفد عةنصنء مترن ظ   ا    أ  عراخنعة رظار
 OHSAS 18001و ISO، 14001 ISO 9001)عة ع ن عمل ن ددددددددد     ا ذو  يف ددددددددد  انصدددددددددنرظ   اطئظدددددددددص متظ  ددددددددد مت ددددددددد"  

 (07عمللاص  قر   نمتظ ا. "علزعراع  حم) ع ن عر ع   عيفرانع     عمل رسن  عيفقاصن  أل   اظص  (ISO 45001متو
  (Y = a*X + B)  طظ    عن    ا ن       ا ع ئسظ ، خلط ع عيفينع  من ذ  عساخنة  ع يا ظ ، نذ  أل   إلجنب 
 9001)  تطبيووق أنظمووة اإلدارة املندجمووة     لدد    عملسدداا)  وعملااددث  االسووتدامة اظددص       لدد    ع اددنبا   عملااددث  فظ ددن  عكدد   

ISO، 14001 ISO 18001و OHSAS 45001متو ISO)  ، دا ن  كد) ي د) نظد a وند  عيفيدنع  مند ذ  :  عل د  
 .  وعنشكن  ع ان ظ  ت    ذ    وعلنعو   ،ع  نب ( : ع ئنق Bعخلطظ  و عملعن    و ظ)  عن ) عضنمت ي )
 :ع اند   علنو  ، ئ ن  ك ن :النموذن صهحية م   للت كد لهحندار التباي   حتليل استخدا وال: أ

 الرئيسية  الترضية ختبارال النموذن صهحية م   للت كد  لهحندار التباي   حتليل نتائج:  (50-4)اجلدول رقمل  

 .(0.05)و سا ى عخلطأ  (107)  جن  عااع  * 
 .(SPSS.25)جن  بان ج  ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخما  املصدر:

نمتظ دا    3.89  وع ئن اد   و دعحملسد ب  متكد   دا قظ ا دن عجملن   275.902  =(F)  مت  قظ د  متأد   علدنو    ظ نظ
  ،0.05ونددد  متقددد)  دددا  سدددا ى عملع  عددد  عمليددداوب    b0.000ع نيف ددد  عسدددنو     (، لة دددنف  ا   سدددا ى08عمللادددص  قدددر  

متظ  دد   بدد،    عيفجتددن   ظيدد   و   ق عدد   ع تئددنهب  أ قدد مت  ن ددنك  وكددذ      ، ددظ ول اددند فددإ  ع   دد ذ  صددنحل يف ائددن  نددذ  ع يا 
 اظددددص عيفرددددانع    و    ددددا ج دددد   (ISO 45001متو OHSAS 18001و ISO، 14001 ISO 9001)عة ع ن عمل ن دددد   

عائد، متعضدن  دا علدنو  متأد   مت دا  و   تئ، مت  اشن تحت   جئ .  a0.850  =(R) ا ج   مت اى، ن  قظ    عن ) عيف تئنهب  
ث عملااددث عملسدداا)  يسددمتو ظسددئ  أت ددث متو ت  ن اظددص عيفرددانع  (ألدد  عملااددث ع اددنبا   (متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد نااددث عملسدداا)  عمل

 الترضية الرئيسية 
درجات   جمموع املربعات  املصدر 

 احلرية 
متوسط  
 املربعات 

  (F)قيمة 
 احملسوبة 

مستوى  
الداللة  

(Sig) 

قيمة  
(F) 
 دولية اجل

معامل  
و  االرتبا

(R ) 

معامل  
التحديد  

(2R) 
 b0.000 3.89 a0.850 0.722 275.902 92160.021 1 92160.021 عيفينع 

      334.032 106 35407.414 ق   عع ئ

       107 127567.435 عجمل  ع



 

 
 

 

 ميدانية على مجموعة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية  ةسدرا . ………رابع.........................الفصل ال
 

350 

 دا    % 72.2مت  مت     0.722ع دذ  كنظد  قظ ادحت    (2R) لااثع  ع ي تطامت ألد  عملاادث ع ادنبا   قظ د   عن د) ع اانعدن  
 اطئظددص    حتااددث   تطئظددص متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد ، وندد  ظسددئ  ق عدد  تددن  ألدد  متظددنتددج أددا ع    اظددص عيفرددانع  ع ااددثع     

 اظدددددددص   و ع كئدددددددثع     (ISO 45001متو OHSAS 18001و ISO، 14001 ISO 9001)متظ  ددددددد  عة ع ن عمل ن ددددددد   
  عمل رسن  عيفقاصن ع  علزعراع  حم) ع ن عر .عيفرانع     

 ذ  :  عئ، ع اند وعلنو   :البسيط اةطي االحندار لنموذن اجلزئية املعنوية اختبار نيا: 
 الرئيسية  لترضيةلالبسيط   اةطي الحندارا منوذن معامهت معنوية اختبار :  51-4اجلدول رقمل )

 .(0.05)و سا ى عخلطأ  (107) جن  عااع    *
 .(SPSS.25) ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  املصدر:

ألد     (أد   ا  وجد   مت دا  ل اادث عملسداا) نمتظ  د  عة ع ن عمل ن د تشث ع  انرج عةنصنرظ  ع د ع  ن   علدنو  مت
  (t)وندد  متكدد   ددا قظ دد    16.610عحملسدد ب  وع ددي بلادد     (t)عرددا ن ع ا  قظ دد     وذ دد   (،عملااددث ع اددنبا ن اظددص عيفرددانع  

متقددد)  دددا  سدددا ى    0.000وعملادددن  بددددد    (Sig)  (، و سدددا ى عملع  عددد 09عمللادددص  قدددر    نمتظ دددا  1.645علنو ظددد  وعملادددن ن بددددد  
ب ندددنن   ( ددد  عة ع ن عمل ن ددد ظ متت  ددد  مت  كددد) تادددث   عملاادددث عملسددداا) ن  Bêta، ك دددن مت  قظ ددد   0.05ع نيف ددد  عملعا دددن  

تعكدد     (%85)ونددنن   عملاادث ع اددنبا ن اظددص عيفردانع  ( وندد  ظسددئ   اتيعد  جددنع    0.850وعندنن عدد    ا  تادث بدددد  
ا ذو  يف دد  انصددنرظ   اطئظددص متظ  دد    ددمتوع ددي تدد   ألدد  متظددحت ن ددنك    الترضووية الرئيسوويةقبووول  ع ع قدد  ع ا عدد ، لددن عااضدد   

ألدددددددد   اظدددددددص عيفرددددددددانع       (ISO 45001متو OHSAS 18001و ISO، 14001 ISO 9001)عة ع ن عمل ن ددددددد   
وخمالدمل  عل نتدحت  عمل رسن  عيفقاصن ع  علزعراع  حم) ع ن عر ، و  حت ميكا مت  يص) أل  من ذ  عيفيدنع  عخلطد  عملادن   

     عملعن    ع ان ظ :
 15.479 +    أنظمة اإلدارة املندجمة  *  1.136)  =حتقيق االستدامة  

 ف ا     نذع ع    ذ  ظ نظ مت :
متظ  د  عة ع ن عمل ن د :  باطئظدص   عيفنا دنة     وعندنن بن ج  ع زش ن مت   ععي ونذع  1.136  بلا   عيفينع   عن ) قظ    -
(9001 ISO، 14001 ISO 18001و OHSAS 45001متو ISO)     باظ دد    اظدص عيفردانع        تش ن ا  عد

1.136. 

 الرئيسية  الترضية
 (Sig)مستوى املعنوية  (t)اختبار  Bêta اةط  املعياري  املعامهت  النموذن

 0.149 1.452 - 10.660 15.479 ع ئنق  ع  نب   

 0.000 16.610 0.850 0.068 1.136 متظ    عة ع ن عمل ن   

 1.645    علنو ظ   ( t)قظ   
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   سدا ى   دا متكد  وند ،  Sig=  0.149بددد   قدن   يف د   سدا ى أ دن   B=  15.479  :(Constant) ع  نبد  ع ئدنق   -
  عظعدنعة   نن د نع     اظدص عيفردا أدا تعد  انصنرظن، ون   ع   غث عملعل   نذ  مت   أل  عن   ن  0.05ع نيف   عملعا ن  

  متظ  ددد  عة ع ن   و   عظعدددنعة   ن دددن   اااظدددص عيفردددانع        دددعظمل  ندددن مت ىن  وجددد    عيسدددا   دددن  متظ  ددد  عة ع ن عمل ن ددد   قدددظر
 : لئ عق  ع طئظع  ع ا تعا  طئظع  ع    ع اند وع شك) .انصنرظن  ع  غث عان  نذع ونا  ،عمل ن  

 بواقي )الترضية الرئيسية   : طبيعة التوزيع الطبيعي لل 9-4الشول رقمل )

 .(SS.25SP) ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  املصدر:
 وع شك) ع اند عنأر ع شك) ع سنبص:   ا ع شك) ع سنبص ظ نظ مت  ع ئ عق  تائا ع ا تعا ع طئظع .
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 حندار )الترضية الرئيسية   : التوزيع الطبيعي للبواقي املعيارية له10-4الشول رقمل )

 . ( SS.25SP) ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  املصدر: 
  ت تععدن  تائدا  ع ئد عق  مت   ععدي لن عخل ، جنظي أل  أش عر  بشك) تا تع ع ئ عق  مت   متأ   ع شك)  ا ظ نظ

 .ع طئظع  ع ا تعا  تائا  مت   عانيف
 18001و ISO، 14001 ISO 9001)تطئظددص متظ  دد  عة ع ن عمل ن ددد      اطلئددن    ددا    اطلدد  كدد)  مت ددا   ددا  و لاااددص

OHSAS 45001متو ISO)     ع يا دظ  تاسدظر س   علزعراع  حم) ع ن عر ،  عمل رسن  عيفقاصن ع ظص عيفرانع      األ  
 ك ن عل :ن   و  جزرظ ، فا ظن  رئا  ا  ع ارظسظ 

ا ذو  يف دد  انصددنرظ  ملاطلدد  ع اظددن ن وعيف اددزعة نظ  دد  عة ع ن  مت ددن ددنك    ة:الترضووية اجلزئيووة األوىل للترضووية الرئيسووي  -
 .ع     عمل رسن  عيفقاصن ع  علزعراع  حم) ع ن عر ان  اظص عيفر  عمل ن   أل 

ذو  يف ددد  انصدددنرظ  ملاطلددد  رظنرددد  ظ دددنة عة ع ن نظ  ددد     امت دددن دددنك    الترضوووية اجلزئيوووة الثانيوووة للترضوووية الرئيسوووية:  -
 .أل   اظص عيفرانع     عمل رسن  عيفقاصن ع  علزعراع  حم) ع ن عر    ن عمل ن  عة ع
ذو  يف د  انصدنرظ  ملاطلد  ع اخطدظ  نظ  د  عة ع ن عمل ن د     امت دن دنك    الثالثووة للترضووية الرئيسووية:ة  الترضية اجلزئي -

 .أل   اظص عيفرانع     عمل رسن  عيفقاصن ع  علزعراع  حم) ع ن عر 
نظ  د  عة ع ن     ذو  يف د  انصدنرظ  ملاطلد  عملعل  دن  عمل  اد  امت دن دنك  الترضية اجلزئية الرابعووة للترضووية الرئيسووية: -

 .عمل ن   أل   اظص عيفرانع     عمل رسن  عيفقاصن ع  علزعراع  حم) ع ن عر 
  ملاطلد  ع ادنقظص ع دنع ل  نظ  د  عة ع ن  ذو  يف   انصدنرظ  امت ن نك    الترضية اجلزئية اةامسة للترضية الرئيسية: -

 .عراع  حم) ع ن عر ز عمل ن   أل   اظص عيفرانع     عمل رسن  عيفقاصن ع  عل
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ا ذو  يف د  انصدنرظ  ملاطلد   اعجعد  عة ع ن نظ  د  عة ع ن  مت دن دنك  الترضية اجلزئية السادسة للترضووية الرئيسووية: -
 .عمل رسن  عيفقاصن ع  علزعراع  حم) ع ن عر عمل ن   أل   اظص عيفرانع     

ا ذو  يف دد  انصددنرظ  ملاطلدد  اجدداعءع  ع ااسدد، عملسددا ا   ددمتن ددنك    الترضوووية اجلزئيوووة السوووابعة للترضوووية الرئيسوووية:  -
 .نظ    عة ع ن عمل ن   أل   اظص عيفرانع     عمل رسن  عيفقاصن ع  علزعراع  حم) ع ن عر 

ع نيف دد   كدد)     لاااددص  ددا مت ددا  ع ئسددظ   عخلطدد   عيفيددنع   مندد ذ و عيف تئددنهب ع   ددنر   س عردداخنعة    ن يف ائددن  نددذ  ع يا ددظ
،  متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد  ألدد   اظددص عيفرددانع     عمل رسددن  عيفقاصددن ع  علزعراعدد  حمدد) ع ن عردد لئددن   اط اطلدد   ددا  

  س   ع دي  ع  ادنرج ألد  عاصد   ارفد،  (SPSS.25)بدان ج     ع ن عرد  حمد) لملاادثع  عملاعلاد  ع ئظدنن  ا  دن  بعن وذ    
 :عمل عد علنو    تلخظص ن

تطبيق أنظمة اإلدارة املندجمة  ل  حتقيق   تطلبات ملالداللة اإلحصائية    أ ر  تباراخ  نتائج  :(52-4)اجلدول رقمل  
 االستدامة يف املسسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة 

 .(0.05) سا ى عخلطأ و  (107)  جن  عااع  * 
 .(SPSS.25) ا اأنع  ع ئنن  عأا ن ع أل  بظنن  عيفرا ن ن وخماجن  بان ج  املصدر:

 
 

أنظمة اإلدارة   متطلبات 
للجودة والبيئة    املندجمة

والصحة والسهمة  
 املهنية 

  (F)قيمة 
 احملسوبة 

مستوى  
الداللة  

(Sig) 

معامل  
االرتباو  

(R ) 

معامل  
التحديد  

(2R) 

مستوى   (t)اختبار  املعامهت 
الداللة  

(Sig) 

 b0.000 a0.762 0.581 36.609 2.850 0.005 146.936 ع اظن ن وعيف ازعة -01

5.295 12.122 0.000 

 b0.000 a0.758 0.574 48.305 4.003 0.000 142.748 رظنر  ظ نة عة ع ن -02

8.595 11.948 0.000 

 b0.000 a0.796 0.633 36.534 3.168 0.002 182.944 ع اخطظ  -03

5.525 13.526 0.000 

 b0.000 a0.793 0.629 41.021 3.627 0.000 179.599 عملعل  ن  عمل  ا  -04

7.346 13.401 0.000 

 b0.000 a0.793 0.629 38.447 3.342 0.001 179.406 ع انقظص ع نع ل  -05

7.566 13.394 0.000 

 b0.000 a0.805 0.649 47.339 4.554 0.000 195.770  اعجع  عة ع ن -06

7.196 13.992 0.000 

اجدددداعءع  ع ااسدددد،  -07
 عملسا ا

168.650 b0.000 a0.784 0.614 45.528 4.020 0.000 

7.134 12.987 0.000 

 1.645    علنو ظ   ( t)قظ   
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  تطئظددص   اطلئددن و و   ل ااددثع  عملسدداال  ن  تشددث ع  اددنرج عةنصددنرظ  ع دد ع  ن   علددنو  متأدد   ا  وجدد   مت ددا
  ع ادنقظص ع دنع ل ،  اعجعد   ،ع اخطدظ ، عملعل  دن  عمل  اد   ، ع نعةع اظدن ن وعيف ادزعة، رظنرد  ظ دنة  : متظ    عة ع ن عمل ن  

ا ن ع  وذ دد  عردد  ع ن عردد ،مل رسددن  حمدد)  ل(   اظددص عيفرددانع  ( ألدد  عملااددث ع اددنبا نعة ع ن واجدداعءع  ع ااسدد، عملسددا ا
 ا :

     عمل رسدن  حمد) ع ن عرد     ألد   اظدص عيفردانعظ  د  عة ع ن عمل ن د   ن  ع اظدن ن وعيف ادزعة اطلد   تطئظص   أت ث ق ن -
1)  ع ايسث  عن ) وقن   ،a0.762بلا     (1R) عيف تئنهب  عن ) قظ   مت   نظ 

2R)    58  ند عد  مت   ةع    0.581بدد% 

  وع دا ف  أت دث  ا  ردئئحت  ا جدنع مت   تيسدث  ميكدامل رسدن  حمد) ع ن عرد   ل     اظدص عيفردانع  سدا ش    ع اادث  دا
   صدنعقظ   عدنأر  و دن،  مت داى  أ ع د) ا  عاجدا  وع ئدنق   ظ  د  عة ع ن عمل ن د ن  وعيف ادزعة   نع اظدن اطلد   تطئظص     سا ش 

متكد     عحملسد ب  وند   12212.  =(1t)قظ د   و يف د     0.05أ دن    146.936= (1F)انصنرظ      يف  وع اأ ث  عيف تئنهب نذع
الترضوووية اجلزئيوووة    قبوووولن عاضددد   لددد  ،(09نمتظ دددا عمللادددص  قدددر    0.05أ دددن   1.645لنو ظددد  وعملادددن ن بددددد  ع  (1t) دددا قظ ددد   

نظ  دد  عة ع ن    ا ذو  يف دد  انصددنرظ  ملاطلدد  ع اظددن ن وعيف اددزعةمت ددن ددنك  متظددحت  وع ددي تدد   ألدد     األوىل للترضووية الرئيسووية
  يصددد) ألددد  منددد ذ   و  دددحت ميكدددا مت،  حمددد) ع ن عرددد   عيفقاصدددن ع  علزعراعددد ردددانع     عمل رسدددن    اظدددص عيف  ألددد   عمل ن ددد 

 عملان  وخمالمل  عل نتحت   عملعن    ع ان ظ :    ط عيفينع  عخل

 36.609  +  متطلب القيادة وااللتزا   *  5.295)  =حتقيق االستدامة  
    عمل رسدددن  حمددد)  ألددد   اظدددص عيفردددانع   ع ن عمل ن ددد   ظ  ددد  عةن  رظنرددد  ظ دددنة عة ع ن اطلددد   تطئظدددص    أت دددث  قددد ن  -

2)  ع ايسدث  عن د) وقدن   ،a0.758   بلاد  (2R) عيف تئدنهب  عن د) قظ د  مت   نظد    ع ن عرد 
2R)    مت   ةعد    0.574بددد  

  ا  ردئئحت  ا جدنع مت   تيسدث  ميكدامل رسدن  حمد) ع ن عرد   ل   اظدص عيفردانع    سدا ش    ع اادث  دا   %57  ند عد
،  ى دا مت  أ ع د)  ا  عاجدا  وع ئدنق   ظ  د  عة ع ن عمل ن د ن  رظنرد  ظ دنة عة ع ن اطلد   تطئظدص     سا ش   ع ا فو   أت ث
  11.948  =(2t)قظ د   و يف د     0.05أ دن    142.748  =(2F)انصدنرظ      يف  وع اأ ث   عيف تئنهب  نذع  صنعقظ  عنأر و ن

  قبووول، لددن عاضدد   (09 قددر    نمتظ ددا عمللاددص  0.05أ ددن    451.6لنو ظدد  وعملاددن ن بدددد  ع  (2t)متكدد   ددا قظ دد     عحملسدد ب  وندد 
  رظنردد  ظ ددنةانصددنرظ  ملاطلدد     ا ذو  يف دد مت ددن ددنك     ألدد  متظددحت  تدد  وع ددي  الترضووية اجلزئيووة الثانيووة للترضووية الرئيسووية

ميكددا مت     و  ددحت،  حمدد) ع ن عردد   عيفقاصددن ع  علزعراعدد عيفرددانع     عمل رسددن     ألدد   اظددصنظ  دد  عة ع ن عمل ن دد     عة ع ن
 وخمالمل  عل نتحت   عملعن    ع ان ظ :  أل  من ذ  عيفينع  عخلط  عملان يص)  

 
 

 48.305  +   متطلب سياسة نظا  اإلدارة  *  8.595)  =  مة حتقيق االستدا
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  نظد    ع ن عرد     عمل رسدن  حمد)  ألد   اظدص عيفردانع  ظ    عة ع ن عمل ن    ن  ع اخطظ  اطل  تطئظص  أت ث ق ن -
3)  ع ايسدث  عن د) وقدن   ،a0.796بلاد     (3R) عيف تئدنهب  عن د)   قظ مت  

2R)    دا   %63  ند عد  مت   ةعد    0.633بددد   
  وع دددا ف  أت دددث  ا   ردددئئحت  ا جدددنع  مت   تيسدددث   ميكدددامل رسدددن  حمددد) ع ن عرددد   ل   اظدددص عيفردددانع     سدددا ش       اادددثع

  نددذع   صددنعقظ   عددنأر  و ددن،  مت دداى  أ ع دد)  ا   اجددا ع  وع ئددنق   ظ  دد  عة ع ن عمل ن دد ع اخطددظ  ن اطلدد   تطئظددص     سددا ش 
  متكد   دا  عحملسد ب  وند   13.526  =(3t)قظ د   و يف د    50.0أ دن  182.944 =(3F)انصدنرظ    يف  وع اأ ث  عيف تئنهب
ثالثووة  قبووول الترضووية اجلزئيووة ال  ، لددن عاضدد (09 قددر    نمتظ ددا عمللاددص  0.05أ ددن    1.645لنو ظدد  وعملاددن ن بدددد  ع  (3t)قظ دد   

لدد   أ  نظ  دد  عة ع ن عمل ن دد   ع اخطددظ انصددنرظ  ملاطلدد     ا ذو  يف دد مت ددن ددنك  وع ددي تدد   ألدد  متظددحت    الرئيسووية  للترضووية
ميكددا مت  يصدد) ألدد  مندد ذ  عيفيددنع  عخلطدد     و  ددحت،  عيفقاصددن ع  علزعراعدد  حمدد) ع ن عردد    اظددص عيفرددانع     عمل رسددن 

 ع ان ظ :  ان  وخمالمل  عل نتحت   عملعن   عمل

 36.534  +   التخطيطمتطلب    *  5.525)  =ستدامة  حتقيق اال

   ع ن عرد     عمل رسدن  حمد)  أل   اظص عيفردانع  ع ن عمل ن     ظ    عةن  عملعل  ن  عمل  ا  اطل   تطئظص    أت ث ق ن -
4)  ع ايسث  عن ) وقن   ،a0.793بلا     (4R) عيف تئنهب  عن ) قظ   مت   نظ 

2R )  62  ند عد  مت   ةعد    0.629بدد%  
  ا فع ددو   أت ددث  ا   رددئئحتا جددنع    مت   تيسددث   ميكددامل رسددن  حمدد) ع ن عردد   ل   اظددص عيفرددانع     سددا ش      ع ااددث   ددا

   صدنعقظ   عدنأر  و دن،  مت داى  أ ع د)  ا   عاجا   وع ئنق   ظ    عة ع ن عمل ن  ن عملعل  ن  عمل  ا  اطل  تطئظص   سا ش 
  متكد   عحملسد ب  وند  13.401  =(4t)قظ د   و يف د     0.05أ دن   99179.5 =(4F)انصنرظ    يف  وع اأ ث  عيف تئنهب نذع

قبوووول الترضوووية اجلزئيوووة    ، لدددن عاضددد (09 قدددر    نمتظ دددا عمللادددص  0.05أ دددن    1.645لنو ظددد  وعملادددن ن بددددد  ع  (4t) ددا قظ ددد   
    دد  عة ع ننظ  انصدنرظ  ملاطلدد  عملعل  دن  عمل  ادد   ا ذو  يف دد مت دن ددنك  وع دي تدد   ألدد  متظدحت    الرابعووة للترضووية الرئيسووية

مت  يصددد) ألددد  منددد ذ     كدددامي  و  دددحت،  علزعراعددد  حمددد) ع ن عرددد   عيفقاصدددن ع    عمل رسدددن عمل ن ددد  ألددد   اظدددص عيفردددانع    
 ع ان ظ :  ان  وخمالمل  عل نتحت   عملعن   عيفينع  عخلط  عمل

 41.021  +   متطلب املعلومات املو قة  *  7.346)  =حتقيق االستدامة  

   ع ن عرد     عمل رسدن  حمد)  أل   اظص عيفردانع  ظ    عة ع ن عمل ن    ن  ع انقظص ع نع ل ل   اطتطئظص  أت ث ق ن -
5)  ع ايسث  عن ) وقن   ،a0.793بلا     (5R) عيف تئنهب  عن ) ظ  ق مت   نظ 

2R)    62  ند عد  مت   ةع    0.629بدد% 

  وع دا ف  أت دث  ا   ردئئحتا جدنع   مت    تيسدث  ميكدامل رسدن  حمد) ع ن عرد   ل   اظدص عيفردانع    سدا ش    ع اادث  دا
   صدنعقظ   عدنأر  و دن،  مت داى  أ ع د)  ا   عاجدا   ع ئنق و   ظ    عة ع ن عمل ن  ع انقظص ع نع ل  ن اطل  تطئظص   سا ش 

  متكد   عحملسد ب  وند   13.394  =(5t)قظ د   و يف د     0.05أ ن   179.406 =(5F)انصنرظ    يف  وع اأ ث  عيف تئنهب نذع
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قبوووول الترضوووية اجلزئيوووة  ، لدددن عاضددد   (09 قدددر    نمتظ دددا عمللادددص  0.05أ دددن    1.645لنو ظددد  وعملادددن ن بددددد  ع  (5t) ددا قظ ددد   
عة ع ن    نظ  د ع ادنقظص ع دنع ل     انصدنرظ  ملاطلد   ا ذو  يف د مت دن دنك  وع ي ت   أل  متظدحت   للترضية الرئيسية سةاةام

ميكدددا مت  يصددد) ألددد  منددد ذ     و  دددحت،  حمددد) ع ن عرددد   اعددد عيفقاصدددن ع  علزعرعمل رسدددن     ألددد   اظدددص عيفردددانع    عمل ن ددد   
 ان ظ :ع   عملعن       نع  عخلط  عملان  وخمالمل  عل نتحتعيفي

 
   ع ن عردد   ن  حمدد)  عمل رسدد  ألدد   اظددص عيفرددانع  ظ  دد  عة ع ن عمل ن دد   ن   اعجعدد  عة ع ن اطلدد   تطئظددص    أت ددث  قدد ن  -

6)  ع ايسث  عن ) وقن   ،a0.805بلا     (6R) عيف تئنهب  عن ) قظ   مت   نظ 
2R)    64  ند عد  مت   ةع    90.64بدد%  

  وع ددا ف  أت ددث  ا   رددئئحتا جددنع    مت   تيسددث   ميكددامل رسددن  حمدد) ع ن عردد   ل   اظددص عيفرددانع     سددا ش      ع ااددث   ددا
   صددنعقظ   عددنأر  و ددن،  مت دداى  أ ع دد)  ا   عاجددا   وع ئددنق   ظ  دد  عة ع ن عمل ن دد ن   اعجعدد  عة ع ن اطلدد   تطئظددص     سددا ش 

  متكد   عحملسد ب  وند  13.992  =(6t)قظ د   و يف د     0.05أ دن    195.770  =(6F)انصنرظ       يف وع اأ ث  عيف تئنهب نذع
الترضوووية اجلزئيوووة  قبوووول    ، لدددن عاضددد (09 قدددر    نمتظ دددا عمللادددص  0.05أ دددن    1.645لنو ظددد  وعملادددن ن بددددد  ع  (6t) ددا قظ ددد   

  عجعد  عة ع ن نظ  د  عة ع ن ا    انصدنرظ  ملاطلد  ا ذو  يف د مت دن دنك وع دي تد   ألد  متظدحت  السادسة للترضووية الرئيسووية
ميكدددا مت  يصددد) ألددد  منددد ذ     و  دددحت،  حمددد) ع ن عرددد   عيفقاصدددن ع  علزعراعددد   ألددد   اظدددص عيفردددانع     عمل رسدددن عمل ن ددد   

 ع ان ظ :   عل نتحت   عملعن   ان  وخمالمل عيفينع  عخلط  عمل
 47.339  +   متطلب مراجعة اإلدارة  *  7.196)  =حتقيق االستدامة  

  رسددن   عمل    ألدد   اظددص عيفرددانع  ظ  دد  عة ع ن عمل ن دد   ن  اجدداعءع  ع ااسدد، عملسددا ا اطلدد   تطئظددص    أت ددث  قدد ن  -
7)  ع ايسدث  عن ) وقن   ،a0.784بلا   ( 7R) عيف تئنهب  عن ) قظ   مت   نظ    ع ن عر   حم)

2R)    مت   ةعد    410.6بددد  
  ا   ردئئحتا جدنع    مت   تيسدث  ميكدامل رسدن  حمد) ع ن عرد   ل   اظدص عيفردانع    سدا ش    ع اادث  دا   %61  ند عد
  أ ع دد)  ا   عاجدا   وع ئدنق   ظ  دد  عة ع ن عمل ن د ن   عملسدا ااجداعءع  ع ااسد، اطلدد   تطئظدص     سدا ش   وع دا ف  أت دث
  =(7t)قظ دد   و يف دد     0.05أ ددن    168.650  =(7F)انصددنرظ      يف دد اددأ ث   وع عيف تئددنهب  نددذع   صددنعقظ   عددنأر  و ددن،  مت دداى

  ن، لددد(09 قدددر    نمتظ دددا عمللادددص  0.05أ دددن    1.645لنو ظددد  وعملادددن ن بددددد  ع  (7t)متكددد   دددا قظ ددد     عحملسددد ب  ونددد   12.987
  ظ  ملاطلدد رانصددن  ا ذو  يف دد مت ددن ددنك  وع ددي تدد   ألدد  متظددحت    قبووول الترضووية اجلزئيووة السووابعة للترضووية الرئيسوويةعاضدد   

حمددد)    عمل رسدددن  عيفقاصدددن ع  علزعراعددد  اظدددص عيفردددانع        اجددداعءع  ع ااسددد، عملسدددا ا نظ  ددد  عة ع ن عمل ن ددد  ألددد 
 عخلط  عملان  وخمالمل  عل نتحت   عملعن    ع ان ظ :  عيفينع  ميكا مت  يص) أل  من ذ  و  حت، ع ن عر 

 

 38.447  +   تدقيق الداخليمتطلب ال  *  7.566)  =حتقيق االستدامة  

 45.528  +   متطلب إجراءات التحسا املستمر  *  7.134)  =الستدامة  احتقيق  
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 نتائج الدراسة الميدانية :الفرع الثالا

متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد   لجدد  ن وع ئظةدد  وع صددا   ع ع ئادد    ت  ددث وت  ددظ  عةطددن  ع   ددا  ملددن )  ذ رددننر ندد
تطئظدص متظ  د  عة ع ن  مت دا   ابداعت ننو  دن اذ عمل رسدن  عيفقاصدن ع     ع ع لد   اطئظادحت ع  عقدا  و  عرد  ،وع سد    عمل  ظد 

ع عملددن )  ددنى    أدد   ددا    بن عردد  وعقددا تطئظددص نددذ  ددألدد   اظددص عيفرددانع     عمل رسددن  عيفقاصددن ع ، وذ  عمل ن دد 
  عيفقاصددن ع  علزعراعدد  و لظدد) ا  عك اطن عاددن نمهظاددحت ع كئددثن  اااظددص عرددانع     رسددنار. وس ع ا صدد) بددذ    عمل رسددن 

نأل  يدد ددنى عت، ولة ددنف  متعضددن ردد ف يددنو  ع اعدداف ألدد   ع  اددنهب علتظدد      ظساعا دد ن  عملظنعظظدد   ع  اددنرج   ددا    أدد    ا 
  حمدد)عيفقاصددن ع   قرتعنددن   ل  رسددن    ددا ذكددا بعددض عيفع ن عردد   ددا ظاددنرج ع ن عرددن  ع سددنبا   نددذ   وع ددا ف ظاددنرج  

 ون     ا  ك ن عل :، ع ن عر 
 هت والزايرات امليدانيةالنتائج املستمدة م  املقاب  :3-1

ونددد     رسدددن  حمددد) ع ن عرددد   لعملادددنب   وع دددزش ع  عملظنعظظددد      ددد     دددا  ع  ادددنرج   دددا     أددد   ا   ع ا صددد)  س 
    ا  ك ن عل :

ع ن عرددد  عملظنعظظددد  أب  عةطدددن ع  عملسدددثن  ل  رسدددن  حمددد) ع ن عرددد  عا ظدددزو  ليفنا دددنة   ادددنب    ملسددد ن  دددا  ددد      -
  ف   يننظر عيفرانع   ولن رنان عملخالي  أل  مت ب ع  عقا وع اغئ  ع شنعنن ملعا 

  أب  ا ع ن عمل رسدددن  حمددد) ع ن عرددد   دددنع ن ا  عك أبمهظددد  عاصددد   ألددد   ظدددع ن عرددد  عملظنعظ   ادددنب  ملسددد ن  دددا  ددد      -
ع اادد   ا     لأائن نددن مت وع     دد   اااظددص متبعددن  ع ا  ظدد  عملسددانع   و ددا مدد   (ISO)شدد ن ع  عمل   دد  ع عنملظدد   لااظددظ   

     رسن   سانع  
 عر  أب  ا ع ار تع د) جنندنن ألد  عن دذ  ن ملس ن  ا     عملانب   ع ي متجاع ننن  ا  س ود عمل رسن  حم) ع   -

  بع، عيفأائن  مجظا  ننن  وتطلعن  وعناظنجن  خمالمل عنطاعف ذع  عملصلا  لمل رسن 
  وعخلن جظدد   ع نع لظدد   ع اشدداظ)   اعندد)  كنفدد   ضددرع  متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد ئظددص  تط  عملظنعظظدد  أب    زش ع ملسدد ن  ددا  دد   ع دد  -

  وع صدا  ع ئظةد   ألد  عايدنظ  دا   اظا دن غنعد  ا  عملسداائلظ  و غئنتدحت  دا ع زبد     طلدصت حبظد  ن  حم) ع ن عرد  ل  رس
  عمل  ظ  وع س   

ظددددص متظ  ددد  عة ع ن عمل ن دددد    عمل رسددددن   أب  ن ددددنك متطددداعف تسددددايظن  دددا تطئعملظنعظظددد     زش ع  ددددا  ددد   ع ددددوجدددنن    -
ع ادددن ن ألددد  ع ادددأ ا وع ادددأ ث   عمل رسددد   اااظدددص    رعيفقاصدددن ع  حمددد) ع ن عرددد  وندددر متصددداني عملصدددنحل، ع دددذعا تاددد فا فدددظ 

   متننعف ن
  متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد تطئظددص  ملسدد ن  ددا  دد   عملاددنب   ع ددي متجاع ننددن  ددا  سدد ود عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد  أب      -

  ع دنعرر سدعظ ن  وفعن ظد  كيدنءن أبك دا  لع د) ع ضداو ع  ع  ردنر)  كد) هلدر  فاعد عمل  ظد  وع سد     لجد  ن، ع ئظةد ، ع صدا 
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  ع انظ ظظد   ع شاوهب  اعأنن  ا  ع  اوف  ك) عيفناظنهب عملصنحل، متصاني  ك) عيفأائن    عن ذ    ا  ع زلرا   ن  اااظص
  ع صداظ   ع  داوف   س،  ع ع )، ظاوف  س،  عملساائلظ ،   أل طن  ع ا قا   ،)ع  شنهب  ذع عاعلص  ن (زعراعل    عملطئا 
   سا ش عمل ك)   عملساخن ، و س و ظن  نا أل   ن    ء،ع أل  عملسا ا ع ااس،  ألفاع ،

ن   أد  ظ  د  عة ع ن عمل ن د تئ ظ ن ن  ملس ن  ا     عملانب   ع ي متجاع ننن  ا  س ود عمل رسن  حم) ع ن عر  أب    -
  ألظ ن ب انرج ا نبظ 

ن دددنك تطددد    لاددد ظ  لادددأطث  أبظدددحت    ملسددد ن  دددا  ددد   عملادددنب   ع دددي متجاع نندددن  دددا  سددد ود عمل رسدددن  حمددد) ع ن عرددد   -
ع اشدداعع  وع ا  ظ دد  عملاعلددص أببعددن  علدد  ن، ع ئظةدد  وع صددا  وع سدد    عمل  ظدد ، فددن  غر  ددا بعددض ع ع عرددص عملاعلادد  لان دد   

 ايف مت  ن نك ا  عك  ا طاف عمل رسن  وعاك      متمهظ  نذ  عل عظ  وتطئظا ن. عيفقاصن ع   لئلن،
 الدراسة حمل واملسسسات املستجوبا بياانت وصف م   ةاملستمد النتائج  :3-2

   دددددا     أددددد   ا   متفضددددد   قدددددن   ع ن عرددددد ،  حمددددد)  عملسددددداج ب، وعمل رسدددددن    دددددا  كددددد)  بظدددددنن   و لظددددد)  وصدددددمل  ا  
 :كنليت  ن  عيفرا انجن  

  ميكددا ا جنأددحت  طئظعددد   أددا ظسددئ  عةنث، وع دددذ   أبظددحت ن ددنك تيددد أل ذكدد    ظسددي  ددا   ددد ع عملسدداج ب، اج ن  عرددا  -
  هب   رسددددن  أظ دددد  ع ن عردددد  ع ددددذ  حياددددن  لدددد   ع ددددذك   متك ددددا  ددددا جدددد   عةنث، لة ددددنف   ئعددددن  ع ددددر نددددذ نظشدددد

  ع سكنظظ  ع اج عن  عمل رسن  أا
ع شدنب     عةطدن ع   ظسدئ   ع  سدئ  عنألد  ي د)  ومت    شنب ،  طنق   ) ع ن عر  ن ا  متغلئظ  ع طنق  ع عن ل    عمل رسن  حم -
  حم) ع ن عر  عمل رسن   
  ف د   ، دا   د ع عملئاد  ، % 92.6وجظنن تان  بددد   ي ظ  حبظ  عشكل   ظسئ  أن ظ  عنك ا ن  علن عظ، فة    ا  -
  ع ن عر   ع لظ   ل  رسن  حم)  ق ن  ك اط   تعن و  ع ن عر  حم) عمل رسن      إلطن ع   ع عند  عملسا ى أا تع 
     لدن ععدزت ع  اد رد  ع    5 ا عد  نك دا  دا  % 73.2ب سدئ     نعة ع    دن    عخلد ن  دنع ر ع عظ د  متفداع  غن ئظد  مت    -

  ع ن عر  حم) ظانرج ع ن عر ، ونذع  ن عن  متعضن أل  عراااع  ناك  ع ع )  ع ) عمل رسن 
  ومتظدحت س ت تعدا متأطد  ندذ  ع ن عرد  ع  اد  وعملصدنعقظ    لدن عنقسدنة و مبردنء عملصدنحل ، ندر  مبردنءعملئاد   فةد  غن ئظد ا     -

   إلجنل  ص  ن متو    بشك)  ائ   نظ  س ت تعع ن أل   اعكز وظظيظ  ألظن خمالي  ونذع  ن ععط  ععيفرا ن  
  شدكل  نظد   اينوتد ، وب سد  شدنهبع    دنيف  خمالدمل   ع ن عرد  حمد) عمل رسدن     عنفداع  عملسداج ب،  عاد تع  -

ب سئ    عخلن ظ  سن رعمل   تلظ ن ع ن عر ، مشلا ن ع ي عنفاع     ع  ا  %56.5وعةظانجظ  ن عد  ع ص نأظ  عمل رسن 
  ع ع   ظ  وع اجن ن وعنشان  ع ئ نء  ن    ت ش   رسن مل   ا    عنفاع  ع  وبعض  ،فا ع 22.2%
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عخلنصد  وعملخالطد ، نظد   عمل رسدن    ا    متك ل  رسن  ع عن    ع ا       رظ   متهنعتض   ا     اجنل  متفاع  ع ع -
مت     فدا ع  26ر  لد  أدن نب، مت دن عمل رسدن  عخلنصد  فادن  % 64.8مت  ب سدئ    فدا ع 70عمل رسدن  ع عن د     نرأن  بل  

  % 11.1ب سئ     فا ع  12عمل رسن  عملخالط     نر،   ن، بل  أن % 24.1ب سئ   
   رسدن مل ع ا د     عملسداج ب،  عنفداع    ع در مت   عيفردا ن ع  تياع   ظاظج  ألظ ن عملااص) ع ئظنن       ا عتض   -

  % 83.3ب سئ    عاجر كئثن
عملسا ى عحملل  عةقلظ   ظسدئ   شك)   نظ  ت ،و  اين أنن  سا ش  وب س    ع ن عر  حم) عمل رسن متفاع    ش ع   -

       .أظ   ع ن عر ا ع  ا    ع ف % 21.3ود ب ي  ع  سئ  وعملان ن بدد  ،   علظحت عملسا ى عحملل  وعملسا ى ع ن % 57.4
 االستمارة رسئلة املستجوبا املتعلقة إجازت شةومناق حتليل م   املستمدة النتائج  :3-3

ظ   ندن   عيفردا ن ن، وب د   حمدنو  ند   عملسداج ب، ل ناج  لظ)      ا ع  انرج  ا    أ  ا  ع ا ص) س 
 : عل فظ ن
  ع اظدددن ن وعيف ادددزعة  دددا عحملددد  عدددن  بنددد       سدددا ى قئددد   اجدددنل  عنشدددخنص عملسددداج ب،   عمل رسدددن  حمددد) ع ن عرددد   -
ندذع    ن ئد  ا ع ن و سدث  عمل رسدن  حمد) ع ن عرد   دنع ر عنا دنة كئدث باطئظدص  اطلأبندذع  دن جعل دن ظادا   اتيا،  و عن
عن وع  وعملسددد و ظن   لعدددن ل،    ن متظ  ددد  عة ع ن عمل ن ددد   دددا  نعدددتددد فث عملددد ع   ع  ت ددد   ا يظدددذ  وذ ددد   دددا  ددد      ،عدددن ئع 

ردا ة عملعل  دن  ع كن لد  أدا متظ  د   يف  اظةد  ع  داوف دا    عنظ  د   وتشجظع ر أل  تانمي عل عء وعملارتنن  ن   ندذ 
خصدن  سدة يف أدا  انبعد     وعخلن جظد  عملا  أد  وتعد،  دا بد، متأضدنء عة ع ن ع علظدن شظعة ع ن عمل ن    ا عملصن   ع نع ل

  عمل  ظ   وع س    وع صا  وع ئظة  ل  نعت يظذ متظ    
عحملد      ظ دنة عة ع ن  دا  رظنرد عدن  بند      سداج ب،   عمل رسدن  حمد) ع ن عرد عنشدخنص عمل   سا ى قئ   اجنل  -

 اطلئددن     كئدث باطئظدص  ألدد  مت  ا ع ن و سدث  عمل رسدن  حمدد) ع ن عرد   دنع ر عنا ددنة  اداظندذع  ددن جعل دن   اتيدا،    عنو 
وظ دنة    (ISO 14001)ةظد   ، ظ دنة عة ع ن ع ئظ(ISO 9001) كد)  دا ظ دنة ا ع ن علد  ن  عة ع ن عمل ن      متظ    رظنر 

 د   ع دزش ع  عملظنعظظد     اندذع  دن متكدنن   دو ،  (ISO 45001 متو OHSAS 18001)ا ع ن ع صدا  وع سد    عمل  ظد   
  وع ئظةددد    لجددد  نمتظ  ددد  عة ع ن عمل ن ددد     رظنرددد   باعلظدددص  قن ددد   متهندددن  وجدددنن  ظددد حب  ع ن عرددد ،  ل  رسدددن  حمددد) ع دددي ق  دددن  
  عة كرتوو    قع ن    ع سظنر  هلذ      ع نلة نف    متينر ن، ك)    وع صا 

   دددا عحملددد   عنو   اخطدددظ ع عدددن  بنددد      ع ن عرددد   )اجدددنل  عنشدددخنص عملسددداج ب،   عمل رسدددن  حمددد   سدددا ى قئددد    -
متظ  دد     بعددن ختطددظ ألدد  مت  عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد   ددنع ر عنا ددنة كئددث باطئظددص  اطلئددن     عل ددن ظاددانددذع  ددن ج اتيددا،  
وظ ددنة ا ع ن ع صددا     (ISO 14001)، ظ ددنة عة ع ن ع ئظةظدد   (ISO 9001)كدد)  ددا ظ ددنة ا ع ن علدد  ن   عمل ن دد     عة ع ن

هلددددذ  عنظ  دددد      اكن لدددد   فمتندددنعوذ دددد   دددا  دددد   و ددددا  ،  (ISO  45001متو OHSAS 18001)عمل  ظدددد     وع سددد   
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  ثتدد فا   ن، ولة ددنف  متعضددن  ا ن و  نقشددا ن قئدد) عملصددن ق  ألظ ددعملا ظددزعا أ ددن صددظنغو شددن كا ن  ددا عملخاصدد، وع عددن ل،  
  و اعجعا دن  عمل  ظد  وع سد    وع صدا  وع ئظةد    نلدل انعظ  ك ظ  وظ أظ   عرتف  ن أنملظن  اظن  مت عء أ لظنان عملاعلا   

        مت اى  ض ن    عكئا ن  لاط  ع  عانصل     ن  متظ    عة ع ن عمل ن   ا فرتن ا
 ددا عحملددد      ت  ظددص عملعل  ددن ندد   بعددن    ملسدداج ب،   عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد عنشددخنص ع   سددا ى قئدد   اجددنل   -

  ظددص عملعل  ددن  عخلنصدد   ا اج أب  عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد   ددنع ن عنا ددنة كئددث بع لظدد  تسددنددذع  ددن جعل ددن ظ اتيددا،    عنو 
وظ ددنة ا ع ن    (ISO 14001)، ظ ددنة عة ع ن ع ئظةظدد   (ISO 9001) كدد)  ددا ظ ددنة ا ع ن علدد  ن  أبظ  دد  عة ع ن عمل ن دد   
ظ  دد   نددذ  عن  رددج ونددذع  ددا  دد    ددئ   ،  (ISO 45001 متو OHSAS 18001)ع صددا  وع سدد    عمل  ظدد   

    ددا  دد   عيفنايددنظ  ددن  قنأددنن بظددنن   دداى  ددنع  ن لرددا اع   ك   ددا  ددا عرددج    نصدد      عدد  وت  ظا ددن  عة ع  
  وع س    وع صا  وع ئظة    نلعوآ     ض ن  ت يظذ متظ    ا ع ن    لين  ظ ظي 

  ن   أظ د  ع ن عرد      رسدن    دا عحملد   عنو   بعن ع ادنقظص ع دنع ل  أل  عمل عفا  ا  عملئا  ، عجتن مت       ن تض ع  -
  ن جعل ددن ظاددا ألدد  مت  عمل رسددن  حمدد)نددذع  ددعخل نردد ،     ظكددا    اظددن   نسدد   عمل عفادد   فةدد      عاددا   عاسددنيب   ا رددطحت
  كئث باطئظص  اطلئن  بعن ع ادنقظص ع دنع ل   ضد ن  فعن ظد  متظ  د  عة ع ن عمل ن د   لجد  ن وع ئظةد    نع ر عنا نة ع ن عر 

  ومجظا اجاعءعتحت ع انقظص ع نع ل   لاظنة ة     ، فاعص  مس  و ساا)ظتعوذ    ا       عمل  ظ  وع س    ا صوع 
   اعجعد  عة ع ن  دا عحملد   عنو ند   بعدن    عر عملساج ب،   عمل رسن  حم) ع ن    سا ى قئ   اجنل  عنشخنص -

  رد   دنع ن عنا دنة كئدث بع لظد   اعجعد  عة ع ن عخلنصد  أبظ  د ععمل رسن  حم) ع ن    ظا   أب  ا ع ن  نذع  ن جعل ن اتيا، 
   وظ ددنة ا ع ن ع صددا  (ISO 14001)، ظ ددنة عة ع ن ع ئظةظدد   (ISO 9001) كدد)  ددا ظ ددنة ا ع ن علدد  ن  عة ع ن عمل ن دد   
رد   نرظ   س،ن و عرا اع  فعن ظا   ض ن   حمن ن  فرتع  أل ،  (ISO 45001 متو OHSAS 18001)وع س    عمل  ظ   

  عنن وع س    عمل  ظ    آ  و   وع صا  وع ئظة  عل  ن ومتننعف
 دا  بعن اجداعءع  ع ااسد، عملسدا ا  ن       سا ى قئ   اجنل  عنشخنص عملساج ب،   عمل رسن  حم) ع ن عر  -
 ااسددد،  عجددداعءع   ةع ن عرددد   دددنع ن عنا دددنة كئدددث    ظاددد   أب  ا ع ن عمل رسدددن  حمددد)  ندددذع  دددن جعل دددن اتيدددا،    حملددد   عنو ع

  (ISO 14001)، ظ ددددنة عة ع ن ع ئظةظدددد   (ISO 9001)علدددد  ن     كدددد)  ددددا ظ ددددنة ا ع نظ  دددد  عة ع ن عمل ن دددد   نعملسددددا ا  
  (ISO 45001 متو OHSAS 18001)وظ نة ا ع ن ع صا  وع س    عمل  ظ   

   ع ن عمل ن ددد   كددد)  ددداةمتظ  ددد  ع   اطلئدددن   عيف ادددزعة باطئظدددصع كدددن متفددداع  ع عظ ددد  عملسددداج ب  ألددد  مت   دددنى ع ا جدددحت يددد     -
ونددذع  ددن    عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد   اتيددا،     (ISO 45001 متو OHSAS 18001و ISO ،14001 ISO 9001ن

     عمل  ظ   وع س     عل  ن وع ئظة  نة باكن )  اطلئن  متظ   جعل ن ظا   أب  عمل رسن  حم) ع ن عر  فع   نع ن عنا 
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  جد  ن تش ن   دا   كئدث،  بشدك)  هلدن  عيفقاصدن ع   ع كيدنءن   دزش ن  اأطدنء ع ياصد    دإل ع ن وذ د   دا متجد)    ندن   ظ دنة  اطدن 
  عملصلا  ذع  ص  ان  ا مجظا عنطاعف و س، ع  ق  ظي    وعخلن ن  عةظان 

  عددن ع ياأدد  عنو   ددا متبعددن  عن عءع ئندد      عان ظدد   مشلا ددن ع ن عردد   ع ددي  عمل رسددن      عملئادد  ،  اجددنل   ألدد ع  ب ددنء  -
  ) ع ن عردددد  تسددددع  ا   اظددددص عهلددددنفحمدددد  ألدددد  مت  عمل رسددددن   ع اأكظددددن   فاددددن س   عيفقاصددددن  ،  وندددد  بعددددن عن عء  ع شددددن )

،   ل د ع   متقد) لرداخنعة مت لح اظدص  ألد  ع د) د   ع وذ د   دا    فظ ن  عيفقاصن   و كا ةاعأنن  اطلئن  عيفرانع  
،  تع دظر عيفردا  ن     مت  عملدن  ع ئشدا ردانع  ،  يفع     أ عرن  ن ظ   ا جاعء عيفرا  ن ص  ظ ا،  ع طنق  عرا  ك تاشظن 
  لع لظن  ع يش)    سا ى ع  انرج ع   نرظ     ننيف )  ا ظالع األ    ع )وع  متق) باكن ظمل    ن ن  تانمي 
 ددا متبعددن  عن عء     ددنوع ئعددن ع ياأدد  ع ندد      عان ظدد   مشلا ددن ع ن عردد   ع ددي  عمل رسددن      ملئادد  ،ع  اجددنل   ألدد ع  ب ددنء  -

ألدد  مت  وددنح عمل رسددن  حمدد)    ع اأكظددن   اددن س ف،   سددا ى قئدد    اتيددا جا ددنأ  وع ددي تانبدد)  عيف  وندد  بعددن عن عء  ع شددن )
  وع دددذ  عا  ددد)    اظدددص متندددنعف  عء عيفجا دددنأ لن عء ع االظدددن  متو عملدددند، وامندددن عادددن  متعضدددن لن   ع ن عرددد  يف عادددن 

ةاعأدددنن  اطلئدددن   رتمجددد  ندددذ  عنندددنعف ا  أ ددد)   وا ع تدددحت تاطلددد  أ لظددد    رسدددظ     ع اردددن   عيفجا نأظددد   ل  رسدددن 
    عيفرانع  

 عء   دا متبعدن  عن   ن د ع ئعدن ع ياأد  ع ند      عان ظد  مشلا دن ع ن عرد  ع دي عمل رسدن    عملئاد  ، اجدنل  ألد  عب دنء  -
عيفرددانع    ددا     ددنع ر   ععدد  ةي دد ة  ألدد  مت  عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد   ع اأكظددن   فاددن س ئظةدد ،  ع   ع شددن ) وندد  بعددن عن عء

كن ا جددحت يدد     ع دي  ددا شددأهنن مت  تسدننر    اظددص عيفرددانع   و نعد  ع ئظةدد   ع  ننظد  ع ئظةظدد  ومتهنددر عطئاد   فعدد  عمل ن رددن 
) ألد   سدظ  عملسدا لك، أبمهظد  عملسد و ظ  ع ئظةظد  وع اظدنة باشدجظا عمل ن ردن   عيفأا ن  أل  ع طنقدن  عملاجدن ن وع ع د

  ملصلا عع ئظةظ  عخلنص  أبصاني 
 دنو   دا عحملد   ع   عن عء ع شدن )بعدن  ند      ن  حمد) ع ن عرد  سا ى قئ   اجنل  عنشخنص عملساج ب،   عمل رسد -

عمل رسدن  حمد) ع ن عرد     اظدص ع  اظجد  ع    ظد   دأل عء ع شدن )  ظاا ل نو  عحملد    ع دذ  تلعئدحت    نذع  ن جعل ن اتيا، 
ت جدددحت ردددلظر    يفجا دددنأ (، و دددا    سددد، عاددد ع   دددا عنطددداعف ذع  عملصدددلا   عنعن عء عيفقاصدددن  ، ع ئظةددد  وعن عء  

   اااظص  اطلئن  عيفرانع  
اشدددئنع  اطلئدددن  و غئدددن   بعدددن    نددد    عملسددداج ب،   عمل رسدددن  حمددد) ع ن عرددد    سدددا ى قئددد   اجدددنل  عنشدددخنص   -

  رسددن  حمدد) ع ن عردد   ددنع ن عنا ددنة كئددث  ظادد   أب  ا ع ن عمل  نددذع  ددن جعل ددن ددنو  اتيددا،  متصدداني عملصددلا   ددا عحملدد   ع 
متصدداني عملصددلا  نع ددزلرا، ع ع ددن ، عملسددنمه،، عملدد   و ، عجملا ددا وع ئظةدد ( ونددذع  ددا متجدد)    إبشددئنع  اطلئددن  و غئددن 

     اظص عيفرانع   فظ ن
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ن عرددد    عمل رسدددن  حمددد) ع  تالظددد) تعددداب  ألددد   تع ددد)  ع دددي  متظدددحت  دددا بددد، ع  ردددنر)  ع كدددن متفددداع  ع عظ ددد  عملسددداج ب  ألددد   -
 ISO  9001  ا ع ن علد  ن  نظ دنة     دن ) متظ  د  عة ع ن عمل ن د  ل خنطا ع كلظ  نعيفقاصدن ع ، عيفجا نأظد  وع ئظةظد ( ند

(،  ISO  14001  عة ع ن ع ئظةظددددد   وظ دددددنة  ISO 45001و  مت OHSAS 18001  عمل  ظددددد   وع صدددددا وظ دددددنة ا ع ن ع سددددد     
وع ا ظدز هلدر وند  حمد   ودنن ر     سدا ش  عة ع ن وع ايد أل  لد أعن وع  ع ينألد  ع دي  ادص مت متندنثنهنن متصدئا   دا 

    ك) عنأ ن  عملخالي   ا متج)  اظص عرانع ا رو 
  مت عن ع ااسدد، عملسددا ا  ددابعددن  ندد       عردد عنشددخنص عملسدداج ب،   عمل رسددن  حمدد) ع ن    سددا ى قئدد   اجددنل    -

  أ ددد)  نردددل ي  مترنردددظ   وآ ظددد   قنأدددنن  نددد   ملسدددا اع  ع ااسددد،   ددد  ج  أب    ظسدددا اج  ندددذع  دددن جعل دددن دددنو  اتيدددا،  عحملددد   ع 
  عع د)  ا ع ن علد  ن      دنةف،  عمل رسدن  حمد) ع ن عرد      عيفرانع    عملع ظ  باااظص عنعزو  مل عصين   )عملاكن عيفراخنعة

  لراز ع د  وتطلعدن   اطلئدن   تلديع دي   عملطل بد  عل  ن و اظص ع ينقن  وتالظ) عمل ع   يفراا    عملسا ا اس،ع ا  متج)   ا
  حب نعد  عملاعلاد   عملسدا ا  ل د عن   ع ااسد،  ا    اطلئنتحت       ا   عسع   عة ع ن ع ئظةظ   ظ نة  مت ن    ننر،   اظص     و ا
  ف  دن  (ISO 45001)  متو  (OHSAS 18001)     دنة ل  سدئ  مت دن ةد ،ع ئظ عن عء و سد، ع الد ث  دا ل االظد)  ع ئظةد 

  ألد  نف د وعحمل  عاد ع ث تالظد)  د    دا عمل  ظد   لعدن ل،  وع سد     صا ع ا ع ن   عملسا ا ع ااس،  اااظص  عع    
    عمل رسن  حم) ع ن عر   عيفجا نأظ  عل عظ   ا   ر جزء ن  ع ي عنفاع  صا 
عحمل   ع  نو عخلنص ب عقا عيفردانع     عمل رسدن  حمد) ع ن عرد   ن     عنشخنص عملساج ب،  سا ى قئ   اجنل -

  لن رددد    ددد     ددداوذ ددد   عيفردددانع    ص  فعددد  باااظددد  عمل رسدددن  حمددد) ع ن عرددد  ادددار  أبظسدددا اج     دددن جعل دددن  ندددذع اتيدددا،  
 ظدد  ا نبظدد  تددنأر وتعددزت  ئددن ي ومتبعددن   ، وعنا ددن  ر إبأطددنء  و  و كنظدد   ل  رسدد    ب ددنء  انفدد  ت  ظعملخاليدد   متبعن نددن

 ولن رن  ع ا  ظ  عملسانع  .
 الترضيات اختبار م   املستمدة النتائج  :3-4

عيفردانيفد،   عةنصدنء متردن ظ  لراخنعة   عرا ن ي  عملااثع ،  ا    أ  ع ئا  فا ظن  تض     ان 
 :متمه ن ع  انرج،  ا    أ  ا  وت صل ن

 ISO ،14001 ISO 9001ن    جدددد  عيف اددددزعة باطئظددددص  اطلئددددن  متظ  دددد  عة ع ن عمل ن دددد   متظددددحت يف ع جددددن ع ددددا ف    -

طئظعدددد      كدددد)  ددددا    عمل رسددددن  حمدددد) ع ن عردددد  تعددددزى ا  ع ع ع دددد) عمل رسددددظ   (ISO 45001 متو OHSAS 18001و
   ع  شنهب، طئظع  عمللكظ ، عاجر نأن  ع ع ن    عمل رس ( وظطنأل ع س أل

 متو OHSAS 18001و ISO ،14001 ISO 9001ننصنرظ   اطئظص متظ    عة ع ن عمل ن    ن نك أت ث ذو  يف   ا -

45001 ISO)   ،ن عء ع شن )  ل  رسن  حم) ع ن عر   ا متج)  اظص عيفرانع  عأل   س  
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 متو OHSAS 18001و ISO ،14001 ISO 9001نن نك أت ث ذو  يف   انصنرظ   اطئظص متظ    عة ع ن عمل ن     -

45001 ISO)    أل   س، عن عء عيفقاصن    ل  رسن  حم) ع ن عر   ا متج)  اظص عيفرانع  

 متو OHSAS 18001و ISO ،14001 ISO 9001نيف   انصنرظ   اطئظص متظ    عة ع ن عمل ن     ن نك أت ث ذو  -

45001 ISO)   أل   س، عن عء عيفجا نأ   ل  رسن  حم) ع ن عر   ا متج)  اظص عيفرانع   

 متو OHSAS 18001و ISO ،14001 ISO 9001نن نك أت ث ذو  يف   انصنرظ   اطئظص متظ    عة ع ن عمل ن     -

45001 ISO)    عر   ا متج)  اظص عيفرانع  أل   س، عن عء ع ئظة   ل  رسن  حم) ع ن  

عسددددننر    (ISO 45001 متو OHSAS 18001و ISO ،14001 ISO 9001نا  عظدددن ن  متظ  دددد  عة ع ن عمل ن ددد     -
  ظص عيفرانع   فظ ناا نبظن   ع اأ ث أل   اطلئن  و غئن  متصاني عملصلا   ل  رسن  حم) ع ن عر   ا متج)  

 متو OHSAS 18001و ISO ،14001 ISO 9001نمتظ    عة ع ن عمل ن    ن نك أت ث ذو  يف   انصنرظ   اطئظص   -

45001  ISO) قاصن ع ، عيفجا نأظ  وع ئظةظ (  ل  رسن  حمد) ع ن عرد   دا متجد)  أل  ع ااكر   عملخنطا ع كلظ  نعيف
   اظص عيفرانع  

     (ISO 45001 متو OHSAS 18001و ISO ،14001 ISO 9001نة ع ن عمل ن دددددد   عمتظ  دددددد   عدددددداتئ  تطئظددددددص    -
  عمل رسن  حم) ع ن عر   ا متج)  اظص  اطلئن  عيفرانع   فظ ن أب عن ع ااس، عملسا ا

 متو OHSAS 18001و ISO ،14001 ISO 9001نذو  يف د  انصددنرظ   اطئظدص متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد   ا  مت ددن دنك    -

45001 ISO)  ع ن عر ل   اظص عيفرانع     عمل رسن  عيفقاصن ع  علزعراع  حم) أ  

 ISO ،14001 ISO 9001نذو  يف ددددد  انصدددددنرظ  ملاطلددددد  ع اظدددددن ن وعيف ادددددزعة نظ  ددددد  عة ع ن عمل ن ددددد     امت دددددن دددددنك    -

   أل   اظص عيفرانع     عمل رسن  عيفقاصن ع  علزعراع  حم) ع ن عر  (ISO 45001 متو OHSAS 18001و

 ISO ،14001 ISO 9001نن نظ  ددد  عة ع ن عمل ن ددد   ا ذو  يف ددد  انصدددنرظ  ملاطلددد  رظنرددد  ظ دددنة عة ع  مت دددن دددنك    -

    عيفقاصن ع  علزعراع  حم) ع ن عر أل   اظص عيفرانع     عمل رسن  (ISO 45001 متو OHSAS 18001و

 18001و ISO ،14001 ISO 9001نعمل ن ددد     ا ذو  يف دد  انصدددنرظ  ملاطلدد  ع اخطدددظ  نظ  دد  عة ع نمت دددن ددنك    -

OHSAS 45001 متو ISO)   أل   اظص عيفرانع     عمل رسن  عيفقاصن ع  علزعراع  حم) ع ن عر  

 ISO ،14001 ISO 9001نعملعل  ددددن  عمل  ادددد  نظ  دددد  عة ع ن عمل ن دددد   ا ذو  يف دددد  انصددددنرظ  ملاطلدددد   مت ددددن ددددنك    -

  ر اظص عيفرانع     عمل رسن  عيفقاصن ع  علزعراع  حم) ع ن عأل     (ISO 45001 متو OHSAS 18001و

 ISO ،14001 ISO 9001نا ذو  يف دددد  انصددددنرظ  ملاطلدددد  ع اددددنقظص ع ددددنع ل  نظ  دددد  عة ع ن عمل ن دددد   مت ددددن ددددنك    -

  أل   اظص عيفرانع     عمل رسن  عيفقاصن ع  علزعراع  حم) ع ن عر   (ISO 45001 متو OHSAS 18001و
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 ISO ،14001 ISO 9001ن ع ن عمل ن دددددد   ا ذو  يف دددددد  انصددددددنرظ  ملاطلدددددد   اعجعدددددد  عة ع ن نظ  دددددد  عةمت ددددددك  نن دددددد  -

    علزعراع  حم) ع ن عر أل   اظص عيفرانع     عمل رسن  عيفقاصن ع  (ISO 45001 متو OHSAS 18001و
 ISO ،14001 9001ن ع ن عمل ن دد   ا ذو  يف دد  انصددنرظ  ملاطلدد  اجدداعءع  ع ااسدد، عملسددا ا نظ  دد  عةمت ددن ددنك    -

ISO  18001و OHSAS 45001 متو ISO)   أل   اظص عيفرانع     عمل رسن  عيفقاصن ع  علزعراع  حم) ع ن عر. 
 راسة مع نتائج الدراسات السابقة:مدى اتتاق واختهف نتائج الد :3-5

صدد) ي ظددن  اذ تعادد   أن دد  مترنرددظ     فيف شدد  ومت  تاددنمي ن  لن عرددن  ع سددنبا    عملان دد  ع عن دد  لأائن نددن  
عسا ث وعسرتشن ع ئنن     نيف  أل ظ  و   جظ  ك دثن وعادمل ألد  متندر ع يجد ع  عملعافظد    ع ئا  ع عل   وة جئ ن
ع سددنبا، وتسددنأن   ب ددنء عخلطدد  ردد عء   علنظدد  ع   ددا  متو ع اطئظادد  ومجددا وعردداا   عملاعجددا،  ع ددي متغيل ددن ع ئددنن ،  

ظادددنرج ع ن عرددد   دددا ظادددنرج ع ن عردددن       ع  اطددد  عمل  ددد  و   ددد ع ندددنع  ن مت   عافددد   دددنى عتيدددنأل وع دددا فندددومت دددثع و 
 ع سنبا ، ون     ا  ك ن عل :  

  ا ، حبظد  ت صد)  (2005)رد      (Éric Brunelle)  عرد   ) ا ظ دن    تايدص ظادنرج   عردا ن  دا بعدض ع  ادنرج عملا صد  -
  وي ظدن   عملسدا ا ع ااسد،  عمل   د  يد   ا جظدحت وردظل  متفضد) ند  حتمتظدو   أظ بدحت  تيد أل عملاكن ) عة ع ن  ظ نةتطئظص    مت  ف عرن 
ا  عيف دا ف    ك دن ختالدمل بعدض ظادنرج   عردا ن  دا بعدض ظادنرج ندذ  ع ن عرد ، وعاجدا ذ د .عملسدانع    لا  ظ  ع طاعص

  تاكز أل  تكن د) كد)  دا  ا  عمل طلان  عنرنرظ  وعنننعف ع ي  نو  ك)   عر   اظا ن  ك   نذ  ع ن عر  ع سنب
 ئظةظدد  و  عرددا ن متمشدد)    ددن ك هنددن تددن   تكن دد)    دد  متظ  دد  ا ع عدد  وندد  ظ ددنة ا ع ن  ظ ددنة ا ع ن علدد  ن وظ ددنة عة ع ن ع

      وظ نة ا ع ن ع صا  وع س    عمل  ظ .عل  ن، ظ نة عة ع ن ع ئظةظ
 Kristina Oskarsson and Fredrik von)ردد   ع   تايددص ظاددنرج   عرددا ن  ددا بعددض ع  اددنرج عملا صدد) ا ظ ددن      -

Malmborg)     فظ دن    متظ اوع عنا ن دن  ازععدنع باكن د) ج د  نرعمل رسن  عملن ور   مت     ا ، حبظ  ت ص   (2005)ر
   عيفردددانع      وع صدددا  وع سددد    عمل  ظددد  ذع  ع صدددل  وع دددي تسدددننر   ا ع ن  ضدددنش ع ئظةظددد  وعلددد  نعاعلدددص لة ع ن  دددا ع ا

  عاصدمل  ع دذ  ع   دا  ع ن عرد    كد   مت  ك ن ختالدمل بعدض ظادنرج   عردا ن  دا بعدض ظادنرج ندذ   .  عملن ورد نعمل رسد
  ع ا  ظد   ن   ع عدنال وع سدنأظ  يد   اظدصاعردن عمل رسدن  ع سد عنع  ع    عقدا  ين دن خمدن مل علزعردا   ل  رسدن   ع  عقدا  بدحت

       ج متظ    عة ع ن عملخالي  عخلنص   ر. عملسانع    ا
، وعاجدا ندذع ا  عيفتيدنأل  (2009) رد    (Jozef Gasparik)  عر   ا ظ ن      تايص ظانرج   عرا ن  ا ع  انرج عملا ص) -

ظا ن  ك     عرا ن ونذ  ع ن عر  ع سنبا  ك مهدن  كدزع ألد     عمل طلان  عنرنرظ  وعنننعف ع ي  نو  ك)   عر   ا
    ندددذ ت صدددلحبظددد     ،ظ دددنة ا ع ن ع صدددا  وع سددد    عمل  ظددد  ن ع ئظةظددد  و عتكن ددد) كددد)  دددا ظ دددنة ا ع ن علددد  ن، ظ دددنة عة 

  ع يعدن   ن د)عملاك  ظ دنة عة ع ن  و سد،  ت يظدذ   مت  وند     ع سنبا  ا  ظي  بعض ع  انرج ع ي ت صل  ا ظدحت   عردا ن ع ن عر 
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  عملاعلاد   وع نو ظد   ظد  ع  ط  عملعدنعث كد) وتطئظدص  مجظدا ع عدن ل، ورد    جد  ن عةظادن   سد،  ا   عد      رسدن عمل   
  ندذع عملد ظي،، ومت    مجظدا   قئ)   ا عملاكن ) عة ع ن ظ نة  وع يذ  عي ر مت    او ن ا    ،ع زلرا    ن و اظص ع ئظةظ  لل عظ 
  وع سد ع  وع  جدنح عمل رسد      ل د ظي،  ع ع د) ظداوف و سد،  ع دزلرا   دن  اااظدص و ك دحت وردظل   ندنف  ظ  ع   نة
ظادنرج      كد   مت   سدنبا   عع ن عرد      دا بعدض ظادنرج ندذ   ك دن ختالدمل ظادنرج   عردا ن. ن جدحتو  ع  طا   ع ) عنر عأل  

  وع دي كنظد    رسددن     عردا ن كنظد  ألد  عمل رسدن  عيفقاصدن ع  علزعراعد ، ألد   د ف ظادنرج ندذ  ع ن عرد  ع سدنبا
 طلئن  متظ    عة ع ن عملاكن ل . اع ئ نء ع سل فنكظ  ع سنأظ  ي   اظص عيفرانع   عمل رسنتظ   ا     تطئظص ك)  

   ددداو نمتظدددحت يفبدددن  دددا   (2009)رددد      (MOEZ SEID)    عرددد ع  ادددنرج عملا صددد) ا ظ دددن    تايدددص ظادددنرج   عردددا ن  دددا    -
ومتظدحت  فاد ،    عن عء عيفقاصدن    ع رتكظدز ألد    دا جنظئدحت ع كلد  بدنيف  دا  ن عمل رسد  عيفظاان   دا قظدن  وعاكدر ألد  مت عء

 ل    قظدددن  ندددذع  ك ظددد   نصددد  لن عء ع شدددن ) وندددذع  عجدددا  ك دددان عمل شددداع  عملسددداع  و دددا متندددنعف  صدددع ب     ن دددنك
كنظدددد  ألدددد   ظاددددنرج   عرددددا ن      كدددد   مت  ع سددددنبا   ع ن عردددد     عن عء.ك ددددن ختالددددمل ظاددددنرج   عرددددا ن  ددددا بعددددض ظاددددنرج نددددذ 

شددداكن     (08)   منظظدددعمل رسدددن  عيفقاصدددن ع  علزعراعددد ، ألددد   ددد ف ظادددنرج ندددذ  ع ن عرددد  ع سدددنبا  وع دددي كنظددد  ألددد   
 .  فاظسظ 

، حبظد   (2009)رد      ( طدنظظ   خمد  ، أدنن  غدن  ن    عر عملا ص) ا ظ ن     تايص بعض ظانرج   عرا ن  ا ع  انرج -
  تيعظددد)  أددا  كنفددد ، فضدد   وع ئلددنع  عمل رسددن        ع ئظةظددد   ع ئظةدد  وع  انفدد   ع ددد أ   متمهظدد   ألدد  دد  ع رتكظدددز    ا  متظددحت  ت صدد 

   ددن      ع ن عرددن   تع ظددص  ا   و اخددذ  ع ادداع   ع ئددنن ،  كدد)  ددا  و أدد ن  ع ئظةدد ،  ا نعدد   انددنعوتط    ع انظ ظظدد   ع اشدداععن 
 وتك     ألظحت،  عع   بان ج ن  ظ نرنرع ع لئ   راشك) نهنن وع ا  ظ  عملسانع  ،  ع ئظةظ   عة ع ن  ظ ر ب،  عمل عء   كظيظ 
ظادنرج      كد   مت  ع سدنبا   ع ن عرد     ض ظادنرج ندذ عدك دن ختالدمل ظادنرج   عردا ن  دا ب.عملسداائ)    ألجظدن     نن  وأنع

 دنع ر فعد     ع ن عرد   ألد  مت  عمل رسدن  حمد)فظ دن    ع اأكظدن أل  عمل رسن  عيفقاصن ع  علزعراع  وع ي س    كنظ    عرا ن
ردانع    يفي  ة عيفرانع    ا ع  ننظ  ع ئظةظ  ومتهنر عطئا   فعد  عمل ن ردن  ع دي  دا شدأهنن مت  تسدننر    اظدص ع  عع  ة

ت  ددظ     وع ددي كنظدد  ألدد  عملسددا ى ع ددنود  سدد  ش  ددا  دد    و نعدد  ع ئظةدد ، ألدد   دد ف ظاددنرج نددذ  ع ن عردد  ع سددنبا
   .ر  ش    عملسانع   وع ا  ظ   ع ئظةظ  عة ع ن ظ ر ب، لع ق    اكن لظ ع  عملساائلظ  ع امبع 
قظدن   مت     (2010)( رد    ع عنعد  أئدن ع دا ان    عرد   تايص بعض ظادنرج   عردا ن  دا بعدض ع  ادنرج عملا صد) ا ظ دن   -

  عيفنا دنة ا ع  ننظ  ع ك ظ ،  دا   وعملن ظ   عيفقاصن ع   عمل شاع  أل  كزتا ع عزع   يف )   عمل رسن  علزعراع   عن عء ع شن
ع سدنبا   رد   عع ن    ختالدمل ظادنرج   عردا ن  دا بعدض ظادنرج ندذ و .  فاد  دا ع  ننظد  ع كظيظد     وعيفجا نأظ  ع ئظةظ  مل شاع ل

ع ن عردد     اظددص ع  اظجدد   و  عحملدد    ع ددذ  تلعئددحت عمل رسددن  حمدد)  ظاددنرج   عرددا ن كنظدد  قددن ت صددل  ا  ع ددن     كدد   مت  
  ئظةدددد  وعن عء عيفجا دددنأ (، و ددددا    سدددد، عاددد ع   ددددا عنطدددداعف ذع ع    ظددد   ددددأل عء ع شدددن ) نعن عء عيفقاصددددن  ، ع 
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  مت    ا   ت صددددل   فاددددن ظاددددنرج نددددذ  ع ن عردددد  ع سددددنبا     أددددا  مت ددددنعيفرددددانع  ،    عملصددددلا    ت جددددحت رددددلظر  اااظددددص  اطلئددددن 
   صدددد نأ   ع ع دددد     ع اطددددنع    رسددددن   نعملن وردددد  عمل رسددددن   ا ظددددحت  تلجددددأ  ع ددددذ   ع  نظددددن   أددددا عن عء ع شددددن )  عةفصددددنح

  ،ظع اد ع تطئظدص طنرلد    د  أييت عن دث ندذع ا  ع لجد ء ومت   فاد ،  علنظد  عحملنردي عاطد  ع دذ  ذ د  ند (   د عيفمس
 .بذ   ع اظنة عمل رسن  أل  ع ي تياب وع اشاععن 

 دا   ر  ظادنرج، حبظد  متظ دا   (2013)رد      (Badr Dakkak et Autres)  عرد   مل ظادنرج   عردا ن  دا ظادنرج  ختالد -
  متندنعف    ، أبخماليد  ومتظشدط  قطنأدن    تع د)وع دي    اابظد    رسد   أشداعاذعا قدن  ع بدحت ألد   ع د  ع اشدخظ  د    
  تسدا  ا  مت    عملاابظد  عمل رسد  ألد   متظدحت و فسدا   دن وندذع،  عمل رسدن ندذ      ع در    اظا دن  عدار ال  ملاكن د)ع  عة ع ن ظ دنة
  لة دنف   عملاكن د)، عة ع ن  ظ دنة  دزعش ا د وعيفرداين ن وع سد    وع ئظةد  علد  ن متظ  د    اطد عا  سدا ا  وبشدك) متك دا
  كد) ودنح    بيعن ظد  وعسدننر  مت عر دن  ااسد، ننمسدن أدن    ك ظدحت ع ئشدا  ع امتمسدن     تسدا  ا مت   ألظ دن   د   دذ  

 .عمل رس  تاخذنن  اررتعتظجظ 
  ،(2013)ردد      (نسدد، ألدد  تعددنع   ع دد  ع عاددنيبن  عردد   تايددص بعددض ظاددنرج   عرددا ن  ددا ع  اددنرج عملا صدد) ا ظ ددن      -

بااسدد، عن عء  عسدد      وع ددذ   ا  ا كنظظدد  تطئظددص ظ ددنة عة ع ن عملاكن دد)   شدداك  ظيدد  عل دد ي ع ئصددانحبظدد  ت صدد)  
وندذع  ،  ل شك   عة ع ع  وعا ع ث ع ي ظد  ع دي تاعفدص أ لظدن  ع شداك  ومتأ نهلدن  عملعنل  ع شن ل ع شن ) هلن  ا     

   سددد،  ألدد   ن ددنك أت دددث ذو  يف دد  انصدددنرظ   اطئظددص متظ  دد  عة ع ن عمل ن ددد ن ظددد  أبظددحت   ددن س ع ا صدد) ا ظدددحت     عرددا ن عا
 فظ ن.  رسن  حم) ع ن عر   ا متج)  اظص عيفرانع   عن عء ع شن )  ل

ت صدل   ، حبظد   (2015)رد      (Naima Chouali)  عرد   ض ظادنرج   عردا ن  دا ع  ادنرج عملا صد) ا ظ دن    تايدص بعد  -
  س ع اأكظدددددن ألددددد  مت  هلدددددذ  عمل رسددددد   مبعددددد   (EPB)    عرددددد  ع سظنرددددد  ع عن ددددد  مل رسددددد   ظ دددددنء هلنعددددد   ا  متظدددددحت  دددددا  ددددد  

   لجدد  ن وع سدد    وع ئظةدد ، ومت  عأا ددن    دد ع     عجملددنيف   تاطدد   عن عء  ننددنعف   شددرتك   تشدد ) حمددنو    ع عدد ا  وارددرتعتظجظ 
ا ظدددحت       ظدددزن ت نفسدددظ  وندددذع  دددن س ع ا صددد)  سددد عيفقاصدددن ع  وك  ع  اظجددد   عملاكن ددد) عسدددننر    سددد،  عة ع ن  ت يظدددذ ظ دددنة

   عرا ن عان ظ .
ردد      (Adela Mariana Vadastreanu and al)  عردد   ملا صدد) ا ظ ددن    عتايددص بعددض ظاددنرج   عرددا ن  ددا ع  اددنرج    -
   ع نا  ظ ددنة  ندد   ع اكن دد)     عردداخنع ن  ومتك انددن  عملخاليدد ،  عة ع عدد   عنظ  دد    اكن دد)  منددنذ   أددنن  ن ددنكحت  ظدد، أب(2015)

  وظدنرمل     ركع داا   دا  رسد عمل  يكد، ع اكن د) ندذع أدا وع داج عمل  ظد ، وع سد    ع صدا ظ در  و   ع ئظةد   ظ در  علد  ن،
،  ع اكددن ظمل  أبقدد)  وع كيددنءن رسدد   عمل  ظشددنهب     وع ددرتعب   عمل سددا   ع ارظسددظ   ع ادداع ع    ددزعش   ددا  وعيفردداين ن  ع ارظسددظ   عة ع ن

عن عء  كدد)  ددا   سدد،    ن ددنك أت ددث  اطئظددص متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد  ألدد ن ظدد  أبظددحت  ونددذع  ددن س ع ا صدد) ا ظددحت     عرددا ن عا
 عيفقاصن ع . ل  رسن    عن عء ع ئظة و ، عيفجا نأ   عيفقاصن  
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ع ئعددن    كد)  دا  مت   دا بعددض ع  ادنرج عملا صد) ا ظ دن     عرددا ن وند     (2017)رد      (امي قطد ش ددن  عرد   تايدص ظادنرج    -
أ  وع ئعددددن ع ئظةددد  عسددددننر   تعزعدددز عمل رسددددن  عملسدددانع   أددددا طاعدددص ا ع ن جظددددنن  لا  ظدددد   وع ئعددددن عيفجا دددن  عيفقاصدددن  
ع   دنر     صد   ا   اظدص عهلدنفسن   ا     تطئظص    أد   دا ع سظنردن  وعيفردرتعتظجظن  وع   رعمل   عملسانع    

ك ددن ختالددمل ظاددنرج    عة ع ن عمل ن دد .  وندد  متظ  ددع    ظدد  وعيفأا ددن  ألدد     أدد   ددا عن وع  وعملعددنعث ع عنملظدد      ل اظجدد 
مت  عمل رسدن  حمد) ع ن عرد  ادار  ردا ن ت صدل  ا   عظادنرج        كد   مت  ع سدنبا   ع ن عرد     عرا ن  دا بعدض ظادنرج ندذ 

فداوأل    ت صدل  ا  وجد  ع سدنبا  وع دي  ع ن عرد     نذ ، أل  أك  ظانرج  عملخالي  متبعن نن لن ر      اليفرانع    
 اااظددص متبعددن     بعدد، ع كئددثن  SANIAKرددطظمل و  رسدد     ENPECصددنرظ  يدد  ت جددحت كدد)  ددا   رسدد   ذع   يف دد  ان
    .     SANIAKك ن )  اعزعز عمل رسن  عملسانع   تاج  ا  صنحل   رس    ع ا  ظ  عملسانع  

   صد)ت  ، حبظد (2018)ن أدن  أزع دنعا( رد        عرد تايص بعض ظانرج   عرا ن  ا بعض ع  انرج عملا ص) ا ظ دن     -
  اكن د)  لجد  نملع  عة ع ن  ظ دنة   اطلئدن    اطئظدص  (α≤0.05) ع  عد      سدا ى  أ دن   انصدنرظ    يف د   ذو مت ا متظحت ع جن  ا 

  عمل رسددن      عن عء ع ئشدا   ألدد   و اعجعد  عة ع ن(  ع ياد   وع اشدداظ)،  ع ا يظدذ   ع اخطدظ ،  نع سظنردد ،  وع صدا   وع ئظةد 
ك ددن ختالددمل بعددض ظاددنرج  ااددثع  ع ياأظدد  نعن عء عيفجا ددنأ (     عرددا ن.  ، وع ددذ  ندد  جددزء ننددن عملعلزعراعدد   ع صدد نأظ 

ف ع دي  دنو  كد)  عنرنردظ  وعنندنعرد ، وعاجدا ذ د  ا  عيف دا ف   عمل طلادن   ع  عرا ن  دا بعدض ظادنرج ندذ  ع ن  
  ع سظنرد ،ملا  لد   :    عر   اظا ن  كد   ندذ  ع ن عرد  ع سدنبا  تاكدز ألد   اطلئدن  تكن د) متظ  د  عة ع ن عملاكن لد  وع

   دددن ك هندددن تدددن      عردددا ن متمشددد)  و ومت اندددن ألددد  عن عء ع ئشدددا     و اعجعددد  عة ع ن  ع ياددد   وع اشددداظ)،  ع ا يظدددذ   ع اخطدددظ ،
ظنردد  ظ ددنة عة ع ن، بعددن ع اخطددظ ،  عمل ن دد  وعملا  لدد   : بعددن ع اظددن ن وعيف اددزعة، بعددن ر   اطلئددن  تكن دد) متظ  دد  عة ع ن

 ااسد، عملسدا ا ومت انددن ألد   اظددص  وبعدن اجدداعءع  ع   اعجعدد  عة ع نبعدن ع اددنقظص ع دنع ل ، بعدن    بعدن ت  ظدص عملعل  ددن ،
        عمل رسن  عيفقاصن ع .  عيفرانع 

 حمل الدراسةتصادية  االقاقتاحات للمسسسات    :3-6
   :عل   ن    أ   ا ع  انهب أل  عمل رسن  حم) ع ن عر  ون  ك ظارتح ا ظ ن، عملا ص) ع  انرج   ء أل 

   د    انع    داردليفعيفنا دنة     انفد   ظشدا     عيفردا اع   ألد    ع د)لع ن عرد    حمد) عمل رسدن  ألد  ع ئنند  عارتح  -
خبلدص متو ب دنء  انفد  ت  ظ ظد  ا نبظد  تدنأر وتعدزت  ئدن ي ومتبعدن  ولن ردن     ،  ا  او ن عنا ن  رعملخالي  متبعن نن لن ر 

  و  و كنظ   ل  رس     اظص عيفرانع     ع ا  ظ  عملسانع   وذ    ا متج) اأطنء
 اظدص  أ لحت عنرنر  ن  ا ع ن متظشط  وج د    و ضاو ن ختصظ  فاعص   ي  اخص  عك   ظشنطحت  ب ع ئنن  عارتح -

وذ دد   ددا  دد   ا  ددن  متبعددن  و ئددن ي عيفرددانع     عرددرتعتظجظنان    ن  حمدد) ع ن عردد ا ى عمل رسددألدد   سدد  عيفرددانع  
 نعف ن كسئظ)  لاا   ع سلظر  ل  رسن  عملسانع   ورظنرنان و طط ن ومتن
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 ع ن  عة  متظ  د   تطئظدص  ك رظل   ااسد،  عملاجعظ   عملان ظ    عر  أل ن عقرتعح عاعلص لأا ن  عمل رسن  عيفقاصن ع  حم) ع  -
ع انعد ،    ذ ند  بلد غ ألد  عملسدنأنن عنرنردظ  عن وع   دا نهندن تعاد  دا متجد)  اظدص عيفردانع   فظ دن  عة ع ن     عمل ن  

 ت جدن   يف  فإظدحت عة ع ن  ظ نومترد متمندنهب تعافدحت ع دذ   لاطد   ظاظجد  متظدحت ند  عملاجعظد  عملان ظد  ألظدحت  تاد ة ع دذ  ن  عملئدنمت
 أتيت  وع دي  عمل رسدن  بعدض طداف  دا  سداع ل  و طئاد  طداأل ن دنك ت جدن  ظدحتمت  عة  دن جنعدنن  طداأل يفباكدن  جدنوى
  عجملدن  ع دذ     أبظدحت عيفأدرتعف ألد   د ن عمل رسد  مت    يدن    ئدنمت ألد   د قنر عملاجعظد  فنملان ظد   وألظدحت جظدنن، ب ادنرج

    د)   جتعل دن  ع دي ع كظيظد     دن وع داعلر حبك د  ع اصداف ألظ دن  د  ومتظدحت  دن   متنسدا ند   دا  ن دنك ت شد  فظدحت،
  عمل ن ردن  ألد   فع اعدا   ل    د  ميكدا   هلدن  دا أ لظد  ند  عملاجعظد  عملان ظد  مت    د ذ .   دن متفضد)  يف وملدن  سا عنن
   .مت عر ن  س، بااب ن وتطئظا  لظل ن متج)  ا ع عنال متينء كن ) أ  عمل   ن  طاف  ا عملطئا   مت عء عننسا

( ISO 9001)  علددد  ن  ا ع ن     دددنة  علنعدددنن  عةصدددنع ع   شددد ن ع   ألددد عمل رسدددن  حمددد) ع ن عرددد     نصددد     ددداو ن  -

  (ISO 45001)ع    عصي  ظ نة ا ع ن ع صدا  وع سد    عمل  ظد   و نص   ا اصن (  ISO  14001) عة ع ن ع ئظة  وظ نة
طلئدن   عملا وظيد  ع عدند(  عملسدا ى نب ظد  ظيد  ع ئ ظد  ألد   اد   هندنن بظ  دن ع اكن د)  اسد ظ) وذ د   2018  رد    
  ع ارظسظ 

ب انفد  متظ  د      أل  عمل رسن  حم) ع ن عر  عيفرا اع  باانمي باع ج ونص   ان ع  ع ع ن   ا متج) تد أظا ر   -
 ددا    عن ظدد ينددا عددار ت يظددذنن ب  (ISO 45001 متو OHSAS 18001و ISO ،14001 ISO 9001نعة ع ن عمل ن دد   

  متج)  اظص عيفرانع  
ضداو ن ع دااكر   ع ع لظدن  وتد فث عملد ن   وع كيدنءع  عمل نردئ   بع ن عرد    حمد)  عمل رسدن ألد  ع ئنند  عادرتح  -

 لجدد  ن، ع ئظةدد  وع صددا  وع سدد     ا ع ددي ميكددا مت  ت عجددحت تطئظددص متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد   ع  ت د   اانعددن وعرددائنأل عملخددنط 
   اظص عيفرانع   فظ ن  ا متج)  عمل  ظ 
ن عرد  بضداو ن ظشدا وت ردظا  انفد  ع ااسد، عملسدا ا نظ  د  عة ع ن عمل ن د   ع  حمد) عمل رسدن  ألد  ع ئنند  عادرتح  -
   ئدددددددنمت  ألددددددد   عضدددددددع ع أ لظددددددد  عيفأا دددددددن   مت  ، و (ISO 45001 متو OHSAS 18001و ISO ،14001 ISO 9001ن

  ظ ع اسد عا ع ع قدن  صدل  عردرتعتظجظنان بعظدنع أدا نع   فظ دن  ا دا متجد)  اظدص عيفرد  نظ  د هلذ  ععملسا ا   ع ااس،
 بل غ ن     ناظاظ  متننعفن    ن  جتع) مت   مت  وع عن  ،

  عملسدا ا نظ  د  عة ع ن ع ااسد،  ئنمت متأظ  ر ظص   ععضع   أبحم) ع ن عر    عمل رسن   سثوأل    ع ئنن  عارتح  -
    متندذع عملئدن  ا  دن  مت   نظد  ت نفسدظ ،  ظدزن عكاسدني ألد  عمل رسد  ن تسدنأ عملصدن   ع دي  دا  صن  ن نظحت    عمل ن  
  ل ادندفظ دن و  ت شد  ع دي وع ئظةد  ع  رد   دا صد  ان   وحيسدا عل داعا   نفسدظ ن مت دنة تيد أل هلدن ععط  عمل رس   تسظث

   اظص عيفرانع   فظ ن
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عةجداعءع  وع اداع ع  عملاخدذن فظ دن    )ضداو ن عةأد   أدا كدبحمد) ع ن عرد    عمل رسدن   سدثوألد    ع ئنند  عادرتح  -
ل ظددددا ع ع ددددن     (ISO 45001 متو OHSAS 18001و ISO ،14001 ISO 9001نن دددد   خیدددد  متظ  دددد  عة ع ن عمل 

  لمل رسن 
ضداو ن تادنمي ع ددنأر عملع د   وعملددن    ل د    ع ئشددا   دا متجدد)  بحمد) ع ن عردد      رسددن عمل   سدثوألدد     ع ئنند   عادرتح  -

      وع صا  وع س    عمل  ظ  لج  ن، ع ئظة  عنظشط  عملاعلا  أبظ    عة ع ن عمل ن    ظع اايظز متك ا أل  تلئ
تطئظددص       ع اعرددنن  عمل رسددن   جتددن ي  ألدد   ع ن عردد   حمدد)عيفقاصددن ع     عمل رسددن    سددث   اطدد ع  ضدداو نبعقددرتعح عاعلددص    -

   اااظص عيفرانع      ن عيفراين ن  وحمنو ،   لج  ن، ع ئظة  وع صا  وع س    عمل  ظ متظ    عة ع ن عمل ن    
  متظ  ددد  عة ع نتطئظدددص     انفددد   ظشدددا     عيفردددا اع   ألددد    ع ددد)لحمددد) ع ن عرددد     عمل رسدددن   و سدددث ألددد     ع ئننددد   عادددرتح  -

  ع ااظدث  دا ع اخد ف متردئني ألد  ع اضدنء وحمنو د  ،  رسدنار   ع د)  صدا  وع سد    عمل  ظد  لجد  ن، ع ئظةد  وععمل ن د   
  جنعنن ا  ن  متظ    ي 
  عملاغ بد  سدا ش عمل  اظدص متجد)  دا كياعدص  وع ع د) ع اعدنو   ح و  ا  ظد بحمد) ع ن عرد     عمل رسدن ألد     ع ئنند   عادرتح  -
 ل صد   ا     عملخاليد   ع ع د)   شدك    وند) صدا  وع سد    عمل  ظد    لجد  ن، ع ئظةد  وع متظ    عة ع ن عمل ن د تطئظص   

    ن  اظص عيفرانع   فظ
  ةاطلئددن   وعن ددذ   ع ئشددا ،   ل دد     ا  ن ع عيفردد  ع ن عردد  عملان بدد   حمدد)عيفقاصددن ع     عمل رسددن   تئددي  متمهظدد   ألدد   ع اأكظددن   -

، ع اددددن ع   ع ا ظظددددمل  بع لظددددن   ع اظددددنة  أ ددددن   ظدددد  لجدددد  ن، ع ئظةدددد  وع صددددا  وع سدددد    عمل  متظ  دددد  عة ع ن عمل ن دددد   تطئظددددص  
  وع اك عا...عخل، وع ي تسننر    اظص عيفرانع   عمل رسظ 

  كع صدا  (ISO 45001 متو OHSAS 18001و ISO ،14001 ISO 9001متظ  د  عة ع ن عمل ن د  ن ألد  ع رتكظز -
 اظدص    سننر  تع ع ) وع ي   ج عظ  ملخالمل مش  ظا ن  ض ن   عمل رسن  حم) ع ن عر ، اررتعتظجظ  و ا  أ ن  مترنر 

  لج     عياان   ع ن ظكظن مترل ل رل ي عملعا ن نعنذع  عك    مت    او ن ا ظحت ن  عةشن ن ع ج   ن متنر ، وا  عرانع ا ن
  ا لاط ع وقنب)
ن  متظ  د  عة ع  تطئظدص   أبمهظد  ع ن عرد   حمد)عيفقاصدن ع     عمل رسدن      عملسدثعا  دنى ع د أ  اع ظدصب  ع ئنند   عادرتح  -

 وتاقظد  عمل رسد  مت عء  دا ع افدا    (ISO 45001 متو OHSAS 18001و ISO ،14001 ISO 9001عمل ن د  ن
ظ  د  عة ع ن عمل ن د   ن  بائ ظ دن  ع اطدنع  ظيد       ت شد  مل رسدن   عحملااد  ع  ادنرج كد)   انبعد  ألد  ع د)،  ا ع ظا نست نف

 .و و ظن حملظن ع اطنع ظي     رن عمل ن   متنسا وكذ     لج  ن، ع ئظة  وع صا  وع س    عمل  ظ 
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 خ صة الفصل الرابع:

 ،   ع ن عمل ن   أل   اظص عيفردانع     عمل رسدن  عيفقاصدن عة كز نذع ع يص) أل   عاف  مت ا تطئظص متظ    ع
 وذ   ل اظنة بن عر   ظنعظظ  جمل  أ   ا عمل رسن  عيفقاصن ع  علزعراع  وع ي ت ش  بعنن ويفش .   

ووعقددا   ضدد ن  تطئظددص متظ  دد  عة ع ن عمل ن دد   ج دد   ع نو دد  عملائعدد   ف ألدد     عملئادد  عنو  س ع اعددا ف ددا  دد 
جدد   لن عردد  عملظنعظظدد  بعدداب اجدداعءع   نعددن  ددن   ، وعملئادد  ع  ددنو  صصدد ن   اانعددن عةطددن  عمل   ددن   علزعرددااتطئظ

 ن عردد ،  دد  ج،  ااددثع  ومندد ذ  ع ن عردد  عملظنعظظدد ، مت دددن  ع ن عردد  عملظنعظظدد ،  ا ددا وأظ دد  ع ن عردد ، عمل رسددن  عملع ظدد  ل
ئادد   رددن ظ  عةنصددنرظ  عملسدداخن     ع ن عردد  عملظنعظظدد ، و  عملنعملئادد  ع  ن دد  فاددن س فظددحت أدداب متنددر عن وع  وع

رظ   ع اعبدددا وعن دددث فادددن س فظدددحت أددداب و لظددد) ظادددنرج عيفردددا ن ن و لظل دددن ليفأا دددن  ألددد     أددد   دددا عن وع  عةنصدددن
  ع ا صد) ا  مت   سدا ى  ، وس ليفراعنظ  لملانبلد  وعمل ن د  ملظدنع  ع ن عرد  وندذع كدن    عملطلد  عنو ، ع  دنو وع  ن د 

    ع ن عردد  عانبدد)  سددا ى قئدد    اتيددا، مت  مت  عمل رسددن  حمدد) ع ن عردد     جدد  عمل عفادد   ددا طدداف عملئادد  ، ألدد  حمدد
لد  ن وع ئظةدد  وع سد    عمل  ظد    اطددن  ظ دنة   ندن  ددإل ع ن وكدذ   متعضددن  فعد   دنع ن عنا ددنة باكن د)  اطلئدن  متظ  دد  ع

   ددا نددذع عملئادد وعن ددث  متبعن نددن عملخاليدد ، مت ددن   عملطلدد  ع اعبددا    لن ردد    دد       ددا  ددنع ن عنا ددنة باااظددص عيفرددانع
  عيفردانيفد  نءعةنصد  متردن ظ    ا     أ   راخنعةفشك)   ص  ع ئا  كك)، نظ  س ع ائن  فا ظن  ع ن عر  ل

 ع جدن ع ددا ف     جدد   يف، حبظدد  س ع ا صد) ا   فددض ع يا ددظ  ع ياأظد  عنو  ومتظددحت  ظاددنرج نددذ  ع ن عرد  دا ذكددا متندر  
  45001متو    OHSAS  18001و  ISO  ،14001  ISO  9001ع ن عمل ن ددددد  نعيف ادددددزعة باطئظدددددص  اطلئدددددن  متظ  ددددد  عة 

ISOرسدظ   كد)  دا: طئظعد  ع  شدنهب، طئظعد  عمللكظد ، عاجدر نأدن   (   عمل رسن  حمد) ع ن عرد  تعدزى ا  ع ع ع د) عمل 
وعخلن سدد (  قئدد   كدد)  ددا ع يا ددظن  ع ياأظدد  نع  نظظدد ، ع  ن  دد ، ع اعبعدد     ع ع ددن    عمل رسدد ( وظطددنأل ع سدد أل،   ندد، س 

  ISO  ،14001  ISO  9001نوع ي  ين نن أل  ع ا عد: "ن نك أت ث ذو  يف   انصنرظ   اطئظص متظ    عة ع ن عمل ن د   
  صألددددد   سددددد، عن عء ع شدددددن )  ل  رسدددددن  حمددددد) ع ن عرددددد   دددددا متجددددد)  اظددددد  (ISO  45001متو    OHSAS  18001و

  45001متو    OHSAS  18001و  ISO  ،14001  ISO  9001نعيفرددددددانع  "، "ا  عظدددددددن ن  متظ  دددددد  عة ع ن عمل ن ددددددد   
ISO)  حمدد) ع ن عردد   ددا متجدد)  اظددص  عسددننر ا نبظددن   ع اددأ ث ألدد   اطلئددن  و غئددن  متصدداني عملصددلا   ل  رسددن  

  ISO  ،14001  ISO  9001ن ن ددددد   ملعيفردددددانع   فظ دددددن"، "ن دددددنك أت دددددث ذو  يف ددددد  انصدددددنرظ   اطئظدددددص متظ  ددددد  عة ع ن ع
لددددددد  ع دددددددااكر   عملخدددددددنطا ع كلظددددددد  نعيفقاصدددددددن ع ، عيفجا نأظددددددد  وع ئظةظدددددددد (  أ  (ISO  45001متو    OHSAS  18001و

  ISO  ،14001  9001نمتظ  د  عة ع ن عمل ن د    "عداتئ  تطئظدص   "،   ل  رسن  حم) ع ن عر   ا متجد)  اظدص عيفردانع 
ISO  18001و  OHSAS    45001متو  ISO)  رسددن  حمدد) ع ن عردد   ددا متجدد)  اظددص  اطلئددن  عيفرددانع   فظ ددن      عمل
ص  تد   ألد  متظدحت ن دنك أت دث ذو  يف د  انصدنرظ   اطئظد  ا  قئ   ع يا دظ  ع ارظسدظ  وع ديعن ع ااس، عملسا ا". وص يف  أب 
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ألد   اظدص عيفردانع      (ISO  45001متو    OHSAS  18001و ISO ،14001 ISO 9001نمتظ    عة ع ن عمل ن   
 عمل رسن  عيفقاصن ع  علزعراع  حم) ع ن عر .  
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 خاتمة:

استغتتتتااتراسوتتتتامل  ريرمتتتتةضراس تتتتسسار  تتتتا رملتتتت را  ىلوتتتتةترراستحتتتتةلتراستية وتتتت  ر رخلصتتتتدراسة اىلتتتت ر  ر  رر
 يتةييررتا  ةررظتلرريرراالقتصةدمل رحتةلتركباةار يرن سراسسقدر قةسرهلةر اصةرالرحة درهلةار  يرظلراسب ئ راجلةملةةر ر

 ةتراييتتسريةملتت رشتتلريلتتةكلراس تتسسار حتت رحتقتت را  ىلوتت ررضر  تتةراىلتتجا   رر ديتتةاراالىلتتتةاي ريرايىلتتةس ررا دا ملتت 
تس  ت رنيتأر هتةا هةراالقتصتةدمل ر االعتةةم ت ر اسب ئ ت  ر  ت ررزيت رسلتراسال هةا هةرجيرر  ر تس ارسةملهةرايىلتةس رر ايد ا

نراستلتتس ررالر كتتس ر هتتةا هةريراجلةنتترراالقتصتتةدلر قتتبارنيتتلرملتسعتتررمل هتتةراالهتةتتةسر كلتتار ةةملتت راسب ئتت ر استقل تتلريتت
 محةمل راس ةراس ةيل رسةملهةرينرخاللر س ارني ئ رمةلرآيي ار رة  ر  ريوةمهتهةريراش ةظرمل رحقتس رايع تةلراسقةديت رر

ريراس  شراسول مر ا وةمه ريريساعه ريلةكلراجملتةعر  طسملاه.
هتتتير ن ةتتت را دا ةررررقتتتير تتتةاالقتصتتتةدمل ر اساراستتتقرحتقتتت رهتتت اراسوتتت ة رسلة ىلوتتتةترررراشةمللتتت ررا دا ملتتت ررايىلتتتةس ررر هتتتم يتتتنرر

ارن تتتتةسرا دا ةراسب ئ تتتت ررISOرر9001 استتتتقربةتتتتعرنيتتتتأراتتتتال ر ن ةتتتت ر دا ملتتتت ر ام تتتت ر ن تتتتةسر دا ةراجلتتتتسدةرررر(SMI)ا يةيتتتت رر
 استقر تة تمبرم ةسمت ريتنرررر(ISOرر45001  ررOHSASرر18001ار ن ةسر دا ةراسصح ر اسوالي را هي ت ررISOر14001

ةدةر االستتمباسارىل ةىلت رن تةسرا دا ةاراستططت بارا  لسيتةترا ساقت اراستتةق  راستةاخليارراسق ت ر:ا تطلبةترا لجك ر تةلتلري
اراستقر  ةتلرا  ىلوت ريتنرخالهلتةر  ر بتمري هتسسراالىلتتةاي رير نلتتطتهةارر(يااع ت را دا ةر  عتااتاتراستحوتأرا وتتةا

زابئيهةر ذسكرنيتقتة رختةيةترذ رعتسدةارد  ررابنتهةعهةريني ةدراستية  را وتةاي رير ظةئ هةرا تةلل رير  رةتر كوررر
 حتتتةا ر لرآس رىلتتتلب  رملتتت راسب ئتتت ر ابىلتتتتغاللر يلتتتلرسلةتتتسا دراسطب   تتت اراب رتتتة  ر  راحتتتجاسر محةملتتت رصتتتح ر ىلتتتالي رر

 ذستكريتنرختاللر لب ت ريتطلبتةتراي تاا رراس ةةلار ابستةيلرا  ىلو ر ضتةنراىلتتةاا ملتهةريرظتلرني ئت راستيتة سراسلتةملةةرر
 اشتتسا ري هتتماراستتتحكمريرا طتتة اراسكل تت ر االقتصتتةدمل اراسب ئ تت ر االعتةةم تت (اراسا تتعريتتنريوتتتس رايداتررررذاترا صتتلح 

رهة.ستحوأرا وتةارينر علرحتق  ريتطلبةتراالىلتةاي ر  ارريبة  طب  رر ا وةمه ريرحتو يهار رراسلةيل
يتتت رملتتت رحتق تتت راالىلتتتتةاي ريرا  ىلوتتتةتررسقتتتةرا  بطتتتدر  تتتكةس  رهتتت اراسبحتتت رنية اىلتتت ر اتتتار طب تتت ر ن ةتتت را دا ةرا يةر ر

االقتصتتةدمل راجلمبائاملتت ار قتتةرحة سيتتةرا عةنيتت رمتتنرهتت هرا  تتكةس  را طا حتت ر يةسمتت راستوتتة الترا ا بطتت ر تتةاريتتنرختتاللرر
االاتتت ر صتتتسلرن املتتت ار  صتتتلرختتتةنرابسة اىلتتت را  ةان تتت راستتتقركةنتتتدرملتتت ريةسمتتت ريتتتنرا  ىلوتتتةتراالقتصتتتةدمل راجلمبائاملتتت رر

رر-ةتراالقتصتتةدمل راجلمبائاملتت يةسمتت ريتتنرا  ىلوتترر- ىلتتقةمريتتةرعتتةتريراجلةنتترراسي تتالرملتت رهتت هرايختتاةررحمتتة سأرنيتت سكرر
 راالىلتةاي ر  هةاراييتاراست لرر رمل رية رأتاار طب  ر ن ة را دا ةرا يةي ريريللره هرا  ىلوةترمل رحتق  است ار
ر.رر ا قجحةتر هيريسرح ريراسيقةمرا ساس  ررييةرينراست ة ر كلاريرا سرسعر اخلا ارم ةسم رينراسيتةئجيك
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 نتائج الدراسةأوال:  

استتتقرلراستسصتتتلر س هتتتةريتتتنرختتتاللريتتتةر  دريراجلةنتتترراسي تتتالر استطب قتتتيرراس ةيتتت رر لطتتت هر هتتتمراسيتتتتةئجرررريتتتةميكي
رسلة اىل ريراآليت:

رر يتتنر ىلتتةئلررا تتة راسطسملتتل ديتتةاري هتتسسراالىلتتتةاي رملكلتت را  ىلوتت راسكلتتارسكتتنريرا قةنيتتلرمل تتت راىلتتتلةة ارملتت رارر-
رروتتتةترن تتتةسر دا ةرجيةتتتعرنيتتتأرايني تتتةدةيتتت ارح تتت ر تبتتت را  ىلي ديتتتةارهتتت ارا  هتتتسسرا قة نيتتت راسي ة تتت ر  ر ن ةتتت را دا ةرا 

ر االىلتةاي اسلالا ر اسب ةراالقتصةدلاراسب ةراالعتةةمير اسب ةراسب ئي(رستحق  ر
ررةم تت رملتت ريوتتتس راي  تتة ر اس تتةضاس تتادار   تتةرهتتير كتتاةرمرر  راالىلتتتةاي رس وتتدر كتتاةر ادملتت رحمتتة دةرا تتة ركح تتةةرر-

رر ملتت رراهتتيرس وتتدريتتنر عتتلرع تتلرني  يتتهارنيتتلر جتتةر املتت رسكتتلرايع تتةلارملوتتلةهةركتتلرع تتلر  راجل تتلراستت لرملل تتهرراأبىلتتاه
ررصتتحةاراس القتت ريركتتلذستتكرحتتتتةاراي  تتة ر اس تتةضرأبىلتتاهر  راستتسميرنيلتت جةر   راهتةتتةسر تتةيلرنيقضتتةلهةريتتنرم تتعر 

  يكة ر زية ر

ررملت ررحتتة   استق  اخلالقت  ا تطتس ة  ةيىلتةس ر ا نوتةي سلة تةتعر ا طلسنيت  ابستية ت  يتا بب يصتطل  االىلتتةاي    تت رر-
رريوتتتهلكأارر  رري ىلوتتةترر  ررحكسيتتةترركةنتتدررىلتتساترراي تتاا رركتتلرر يتتنرراجلهتتسدررم تتعررر  تتة  ررر وتتتلمبسرراش تتةةرراىلتتتةاي 
ر اسقةدي  ايع ةلر  ةه   ياامةة  عل حتق قهةرين ينررالنيةر ة ررا ر    ة ة اخ  س س االىلتةاي  حنس استسعه  ة ر  ابستةيل

رراسبلتامل ا است كتا  املقت   غ ا خالل ين  ال  اسب ئ    االقتصةدمل  االعتةةم   االىلتةاي  يوتس     اسسصسل ميكن الرر-
رر هلتةيهمرريصتة  ملقتصتا الرراست ملن  تااداي يهتسد    ر اجلةملتةة اي كتة االنيتكة اتر  نيةاعرر     ملًضة  ةع  اييارر  ر كةة
ر اس ة ي اجملتةعررريوتسلت كل مل  اسالزي  استغاات حتق   مل  ا  ادة س لةل ة ملض ميتةر نيل االىلتةاي ار يكةن   مل 
رر تتت  تبتتتمريبتتتةدمراستيةرر  ختتت ت صتتتب راستسعتتتهرحنتتتسراالىلتتتتةاي ررتتتا  ةرحتة تتت ارستتت اراهتةتتتدرا  ىلوتتتةتر تتت اراستسعتتتهرررر-

  هةرابىلجا    ةهتةرايىلةىل  رممةر ذ ر  رظهس ريصطل را  ىلو را وتةاي ا وتةاي ر  انيط

تراالعتةةم ت ررا  ىلو را وتةاي رهيرا  ىلو راسقر قسسرنيتةيجركتلراسقضتةلر االهتةةيتة سصليةر  رنت   ري ةدهةر  رر-
سقتتتدر  ةتتتلرملتتت رريرن تتتسراساالهتةةيتتتةتراالقتصتتتةدمل رايىلةىلتتت  ررتتتةنراىلتتتجا    ةهتةر ىل ةىلتتتةهتةار ر اسب ئ تتت ر رتتتة  ر  رر
استتقر وتتت  ررسلضتتغس ةتراخلة ع تت را تيةي تت رسلة ىلوتت رسلتتغلر د ا ر  ةستت ريرحتتلرر استلتتامل ةتراسة س تت رر طب تت راسقتتسانأرر
االعتةةم  ارىلتستراستغ ملت اررار  تةللره هراسقضةلر ىلةىلةريراس قار اس ةاس ررذاتراسصل رابستية  را وتةاي راسقضةلراس ةي 

   لس راسب ئ ر نة ةرا سا دا يةخيارراستغا

رر كلتااررنيي ةحتةت  امتةررر وتتقبل ا  ىلوت  ني تةر (اسسح تةر ملكتس ر قتةر (اساهتة ر اشةيل  قتية ي  ت  رر ن ة را دا ةرا يةي رر-
رراستكتةس  ارريتنرراسكلتارركت ي بهتةررا كةىلتررراس سائتةاررينرر مل رر  الرر ية و  رري مبةررا  ىلو رر كورررخصةئهرينرملس اهر ة

ر اسط ب   اسوة   اس ةس  رراجلسدة رةة ر ا طة اا ا) اخلة ع   ل  اسةاخ (ايراا 
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ررسل تتت شررقةنيلتت رر ييصتتت  اررمةدستت ررأبجتتتةرر تصتت رراستتتقا  ىلوتتةتررررح تتتةةرريرركبتتاررحتتتتةلرر ن ةتتت را دا ةرا يةيتت رر بتتمررمل تتت رر-
رري  وتةهمررمةس ت ا ملت ياد د ذات اسسقتدررن تس  ي يلةس ت   ن ةتايهررهلت ر ا طبق  ىلو ررا رر   ت  اسالىلتةاا  قةنيل و ي هةا
رراس تة يا  ا كترراحمللتي اسصت  ةر ملت  ا مبد عت  ا وت  س   حتةتلرر  وتتط عر االقتصتةدلاررا ططتب ي يضتة   ق ةت   لتك ل
ر اسبلامل  اسكااي  حجاسا ررر اس ضةترسأل   االملكسسسع   ابسسقةمل 

ررستي تتت مرر  ةس تتت رر كلتتتاررىل ةىلتتت ررسسرتتتعررراة درر  تتتت ررا هي تتت رر اسوتتتالي رراسصتتتح  ر ن ةتتت را دا ةرا يةيتتت رسل تتتسدةاراسب ئتتت رررر  ررر-
ر يي ادة نيص    طب قهة ين  كلا ا وطاة ايهةا  حتق    ك ا ا طة ا   و ا

ررذاترا صتتتلح ر تصتتب راس ةل تتةترهلتتتةرر ن ةتت را دا ةرا يةيتتت رملتسىلتتعري هتتسسراسمبنيتتتس ر  ر تلتت راي تتاا ررميتتةر طب تت رر-
رريتتنرني ئتت ر محةملتت رسل ةتتةلار ذر صتتب رر تتاا رذاترا صتتلح هتتة ر لب تت رحةعتتةتر  لبتتةتراسمبنيتتس ار سكتتنركتت سكرابقتتيراي

رراستتتمب الرا طتل تتت رسل تتتسدةاراسب ئتتت هتتت هراس ةل تتتةتر مةل تتتةترا دا ةاراس ةل تتتةتراستلتتتغ ل  ر مةل تتتةتراستتتةمم(ريقتتتةدةريتتتنرر
   اسصح ر اسوالي را هي  

اس  ةس تتتت ر    تتتت را  ىلوتتتتةتررستتتتهريتتتتمبالري تتتتة دةر تةلتتتتلريراسا تتتتعريتتتتنررررا دا ةرا يةيتتتت ين ةتتتت رر  ر طب تتتت را  ىلوتتتتةترررر-
 ك سكر إ رديجره هراين ة رسهريمبالر ك رينر رعركتلرن تةسرملت رحتةةاررررا االهتةةسر كلارابي اا رذاترا صلح 

ر خةص ر  ةةرملت ل رمةخلراس ةل ةتارديجرا ااع ةتر اسسسئ ريره كلر احةر
رريتن ا لتجك  ايعتمبات كتل مةيت  نيصت   نيتوت ا  وتة  ن ةت را دا ةرا يةيت رهتيراستقرر سصتليةر  رنت  ت ري ةدهتةرأب رررر-

ررسا دا تتتررو ةىلتتت ااسرراسيلتتتةمارريتتتةلرريررا  ىلوتتت ررخصتتتةئهرريتتتعرررابستسا تتت ررا هي تتت رر اسوتتتالي رراسصتتتح  ررراسب ئتتت رراجلتتتسدةارري تتتةملا
رريتتتعررر تك تتت رر  رررا  تتتةملاررملتتت رر سكتتتنرراستوتتت ارري تتتةملارريتتتعررراستك  تتت ررا  ىلوتتت ررملتتت ررستتت سرر نتتتهررمل تتتمررهتتت اررةس تتت اا  ررربلتتتامل اس

ررستوت ا يهتم كةصتة  ا دا ة  ن ةت    تت  يتة لةسبتة يوتتةاي ا  نيصت  رريقبتسلررايدات   ر ملضتةن يتة ا  ىلوت ررلبتةتيتط
ر سلقسانأرا طةنيق رر  كةس   اس ةةل يقة ي  اسسقدا

رراينلتط ررم تعرررملت ررحيتتسلرري تسحرر احةرررن ةسررنيتقة رررمت مبهةررهسرر ن ة را دا ةرا يةي رريررا سعسدةرراخلصةئهرنيأرينر-
  حة  مل رري صسل ن ةس كل يتطلبةترر لب   من مسرة  ىلو سلة ا دا مل  اسسظةئ  يتطلبةت  ليب قاس
رر اراييتارملتطلتررملت را  ىلوت ر تبتعرار ستحق ت رهتةا دا ةرا يةي رمل ت رمةيالر ىلةىل ةرسي ةحه ن ة ر  رك    ر ي   رر-

ررر كتتس ر  تت راس ةملتتةريرديتتجراين ةتت را دا ملتت ر استتقررخطتتساترصتت ةل ر  ي  تت ر يااقبتت راسي تتةسار كتت اراخت تتة راسطاملقتت را للتت 
 يااقبت رررر ااحلرا  كس ةرينرص ةل ر  ي  ت رينراسيةةذارا سعسدةرحوررحةع ر  ب   را  ىلو ر  ن ةتهةرا دا مل اره هرا

ر  ك    رديجراين ة رهيرا وة راس لرنيساىلطتهر قسسرا  ىلو رنيتحق  رلةلهتةر ايداتراس لرهتة ر س ه
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  تل رريعرر مالقةهتةرنييلةمرا  ىلوةتررا ا بط راسوا  اترريةسم رر  كةيلرر يةىل رمل ر  ةلرا يةي را دا ةر ن ة ر-
اختصتة اررررسته ملايتمب عراست ل Demingيتيهجرعم لت  ملت  ا  تةتةة ا وتتةارراستحوتأ آلس ت    قتة ا صلح ا ذات اي اا 

ر عPDCAع
رر حتق تت ررنيك تتةتةارريسا دهتتةرر دا ةررختتاللرريتتنا  ىلوتتةتررررستة تتمبرر  تتةالررىلتتب الررةيتت يا ررا دا ة طب تت ريتتةخلر ن ةتت ررررملقتتةسرر-

ر اسةيج س ةل   ا تساصل  اسةمم ا يكةن ةت  س ا ظل ي خةص    ضلا  دات يوتسلت
رر  د اتريتيةىلتق رسلق تةدةر تةممرريةي ر تس ارمل رن تةسر  تةلر دا ةرا طتة اا دا ةررا رر ن ة رر طب ا  ىلوةتراسقرر  رر-

ررا ا بطتتتت رأبنلتتتتطتهةرر وتتتتيريراسوتتتتس ر  وتتتتة رهلتتتتةرنيتكتتتتسملنرصتتتتس هتةركة ىلوتتتتةتريوتتتت  س ر  تتتتا را طتتتتة ايسق هتتتتةراستية
رراالىلتتةاي بتةهرراس سكر غةسبةريتةردتةرهت هرا  ىلوتةتر قتسسرابخلطتسةراي  رررا حمة الهتةرسلتقل هرييهةر  راشة درا  قسس 

اس ةاستتتت ررررا(ISO9001)نيتتتتتت:راس  ةس تتتت راالقتصتتتتةدمل ررررينتتتتهريتتتتا ببرر(يةيتتتت ا دا ةررا رر ن ةتتتت  ررابمتةةدهتتتتةرملتتتت رهتتتت اراسي تتتتةس
ستت سريتسا قتتةركل تتةرررر تتةس لمريتتنر  رهتت اراسي تتةسررا(ISO14001) اش تتةظرملتت راسب ئتت رر (OHSAS18001)االعتةةم تت رر

ار ذستتتكررحتق تت راالىلتتتةاي حنتتسرريتتعراستية تت را وتتتةاي ر الر نتتهرمل تتت ر داةر ىلةىلتت  رسلة ىلوتتت ر ذاريتتةر  ادتر طتتسملارن وتتهةرر
ر ةرمل راس ةملأرايىلةىل أريره اراسي ةسالحتسائه

 رراب ية وتتترر توتتتمررني ئتتت رريرر ختتتا ررد لرريرراالقتصتتتةدمل ررا  ىلوتتتةترريتتتنرركغاهتتتةررا  ىلوتتتةتراالقتصتتتةدمل راجلمبائاملتتت رر  ةتتتلرر-
ررنيتأرريتن  س تل  دائهتةا ستطتسملا جملتةالتا  ت  ي  وت اهة  تا  حتوتأ مل هتة   عتر ممتة اسة س ت  ايىلسا  مل   االن تةح

ا دا ةرررر ن ةتتت رر طب تتت ررهتتتيرراالقتصتتتةدمل ررا  ىلوتتتةتررهتتت هرر تتتا رريتتتنرراىلتتتت ةةالررايكلتتتارراشةمللتتت ررا دا ملتتت ررةس رايىلتتترر هتتتم
ر ا يةي 

ررا تتتة ررني  تتتةررراىلتتتتلةة رر هتتتسرراستي  ةتتتيارراسيضتتتجرريتتتنررمتتتةلرريوتتتتس ررملتطلتتترررني  ةس تتت ررا يةيتتت ررا دا ةرر ن ةتتت ررامتةتتتةدرر  ررر-
رريتعر ا تيةىلتب  ا هتة ات   طتسملارراسك تةتات  ية ت  ا كت ر اسيلتةما يتن يتيسمت  يوتتسلتررملت ررحتوتأررمةل تةتررملوتتةمي
ر ا ةخل ه ا ملتضةيهة اسق ا  ةه م

رراستتمبابئنارر التررضتتةن ررا  ىلوتت اررختتةيةترر  ررييت تتةترريتتنررملوتتت  ةررر تتا رركتتلرر رتتةررضتتةن رر ن ةتت را دا ةرا يةيتت رر ر رر-
ةرر جتهتةررميرراسلةنيتد سكتن قبتةت م مااق تل ةهلت كةتة  حم تمباترريكةىلتر ةلهتار  ية وت   ي تمبةررلت  ختررا  ىلوت  ي اسلقت  ي متت
ر ككلررسلة ىلو  اسلةيل ايدات  ابستةيلاي اادرر  دات ين ونحت
ررسكسجتةرر   ةس ت ررك تةتة أبكلتا سل ةتل اسضتا  مل  اسسىلتةئل سلة ىلوتةت س امل استي   ر ح مب ن ة را دا ةرا يةي رر  رعر   ررر-

رركتتتلرراالمتبتتتة رريررايختتت ررراستتتمبابئناررسارتتتةررممكتتتنرريوتتتتس رر ملتتت رركتحق تتت ررا  ىلوتتت رريوتتتة رريرريهةتتت ررنقتتتةمررحتتتسلرر تةحتتتس 
ررا وتتتتقبل  اررسألخطتتتة رراستسقتتتعررراسيلتتتةمارر تتت اررملت لتتت رريتتتةرريررا طبقتتت رراسقةنسن تتت رر اسلتتتا مرراس تتتا  رر كتتتلررا صتتتةحرر صتتتحةا
ر ا  ىلو  يوتسلت كل يررا وتطةيأ  يو  س ةت يوةمه  سألداتا ا وتةا استحوأ
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ةررخالهلتتترريتتتنرر تتتتةكنررةيتتت ايا ررا دا ة ن ةتتت رررر طب تتت ررسي تتتةحرري ئ وتتتررمةيتتتلررهتتتسرر دامةتتت رر جيةني تتت رر ي  ة تتت رراقة تتت رر عتتتسدرر-
ررعتااترر يلت ررقةر اسق اسسظ       رراستي  ة   اسصاامةت مل   اسقضةت اس ةلا ي ا جيةني   سك ةتاسول   مبملمب ين ا  ىلوةت

 . يتيسم  يت ةدة   اا  خلةي  ا دا ة ن ةس  سح ةر
 الدراسة اقتراحاتثانيا: 

ررسلة ىلوتتتتةتررا قجحتتتتةترريتتتتنرريةسمتتتت رر قتتتتة رررلررراسة اىلتتتت اررهتتتت هرريرر س هتتتتةررا تسصتتتتلرراس ةيتتتت رراسيتتتتتةئجرررتتتتست ررملتتتت
ررحتق تت راالىلتتتةاي را  ىلوتت  ارريتتنرريوتتتس رريملتت رر اسسصتتسلرر طب تت ر ن ةتت را دا ةرا يةيتت ررخيتتهر    تتلرر  ةتتةرراالقتصتتةدمل 

رراللر لب تت ريتطلبتتةتختيتتنررررسلة ىلوتت راالقتصتةدمل رر طب تت ر ن ةت را دا ةرا يةيتت ريرحتق ت راالىلتتتةاي  يمه ت ررن تتاارر ذستك
رراسب ئ تتتت ر االعتةةم تتتت (اراسا تتتتعريتتتتنرراي تتتتاا رذاترا صتتتتلح ر اشتتتتسا ري هتتتتماراستتتتتحكمريرا طتتتتة اراسكل تتتت ر االقتصتتتتةدمل ا

ررأرا وتتتتةاريتتتنر عتتتلرحتق تتت ريتطلبتتتةتيوتتتتس رايداتراسلتتتةيلرسلة ىلوتتت ر  طب تتت رهتتت هراين ةتتت را يةيتتت ركتتت داةرسلتحوتتت
ر:مللي   ةة ا قجحةت ه ه م ه  تةلل رراالىلتةاي ريرا  ىلو .

 استسصتلررلررريتةررختاللرريتن  حوووحت يقيووس االسووت ا ة ؤسسات االقتصادية اجلزائرية  ابمل  خاصة  واقرتاحات  توصياتأ.  
 :استةس   االقجاحةت  قة ر ميكن اسة اىل  ه ه ي نتةئج ين  س ه
ررا وتتاملنررنيتسم تت رر ذستتكررابستية تت را وتتتةاي ر االىلتتتةاي را  ىلوتت  اررايعتتلرر سملتتلرر استتتمباسرر ىلتتجا     رر  لرر عتتسدرررتتا  ةرر-

ر اجلمبائامل را  ىلوةترريوتس ررمل رر استي  مرراستو اررمةل ةترسج  ةررراشةملل را ةاخلرره هرس يةصارر هةهمر   ة  
رر سرت حةرراالىلتتةاي ررخطتبرر تضتةنرر   رررا  ىلوت ارر ىلجا     رر رعرررميةررراالمتبة رريرمل خ رحتق  راالىلتةاي ر  ررجيرر-

ر ايدات  يتةني   استي   ررريىلةس ر
رتتتتا  ةراهتةتتتتةسرا  ىلوتتتتةتراالقتصتتتتةدمل راجلمبائاملتتتت رظلتتتت ر  رنييتتتتةتراقة تتتت ر ي  ة تتتت ر جيةني تتتت ر تتتتةممر   تتتتمبزريبتتتتةدمر  ني تتتتةدرررر-

 ممة ىلةتراالىلتةاي ار ذستكريتنرختاللر لقتأراس ةتةلر ا تسظ أرني ت راسقت مراسلقة  ت را جيةني ت ر ا  تقتةاتر اسوتلسك ةترر
ر ةارينر علر مطةترد  ر يكةن رسلة ىلو ريرحتق  راستية  را وتةاي اسبيةت
الرمليبغتتتيرملتتت را  ىلوتتتةتراسجك تتتمبر قتتتبرابالهتةتتتةسرابسب تتتةراالقتصتتتةدلرسسحتتتةهر امتبتتتة هرحمتتتةدر ىلةىلتتتيرسلي تتتةحر مت تتتمبرررر-

تر مه ت ركبتاةر ملضتةررا  ىلوةترينرخاللراي ابحر ا ب  ةتر استية و  ر....اخلارمل راسالمرينر مه تهرنيلرالرنيةريتنر مطتة
ستحق ت ركتلريتتنراسب تةراالعتةتتةمير اسب تةراسب ئتيار قتتةر كتس رهيتتةوري ىلوتةتراعحت ر يتة تتمبةريراسب تةراالقتصتتةدلر ذرر
حتقتت رييت تتةتركبتتاةر يب  تتةتر كتت ر   ابحريتمباملتتةةر سكتتنركتتلرهتت ارملتت رحوتتةاركتتلريتتنراسب تتةراالعتةتتةميراستت لرقتتةرر

سلغةملتتت رملتتت رحوتتتةاراسصتتتح ر اسوتتتالي را هي تتت را تتتتةهس ةر  لتتتغ لررمللتتتهةر تتتةهس ريرظتتتا  راس ةتتتلر قتتتةر كتتتس رىلتتت ئ رر
ارراي  تتةلراسصتتغة ر استة  تتمبرنيتتأراس ةتتةلر متتةسرا وتتة اةر رتت  ر اق تت را  ىلوتت رسلة تةتتعراحمللتتيراستت لر يلتتبر  تته....اخل
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ار يرهتت اراجملتتةلرراب رتتة  ر  رمتتةسراحتتجاسراسب تتةراسب ئتتير ا تةلتتلريريوتتةمه را  ىلوتت ريراستلتتس اراىلتتتيمبا را تتسا د...اخل
ر نيتسعرراالهتةةسرابيني ةدرككلريتكةيلريعرني ضهراسب  

رتتا  ةر ديتتةار ني تتةدر يبتتةدمراالىلتتتةاي ريراىلتتجا    ةهتةر ىل ةىلتتةهتةر خططهتتةرراجلمبائاملتت ررمليبغتتيرملتت ر دا ةرا  ىلوتتةترررر-
ر   هةا هةركوب لرسلتحسلراسول مرسلة ىلوةترا وتةاي 

تةاي رستتة رمةتتةلر يتتسظ يرا  ىلوتتةتراالقتصتتةدمل راجلمبائاملتت ريتتنرختتاللراسق تتةسرررتتا  ةر سرتت  ري هتتسسر ممة ىلتتةتراالىلتترر-
ر يره اراجملةلررهم ة ملب رررهمتكسملي حصهرسرنياايج ملضةرر د اايعرررالقة    هراسني ةل ةتراستسم  ر استلق  ر استحو سرر

عةدر ي ةت ريتعر تلت رر ت رحسا رراجلمبائامل ررينر علراستحسلر  را  ىلوةترا وتةاي رملتسعررمل ر دا ةرا  ىلوةتررر-
اي تتتاا رذاترا صتتتلح ر  تتتت رقيتتتساتراال صتتتةلر حتةملتتتةهمر  صتتتي  همر ي ا تتت رانلتتتغةالهتمر  طل تتتةهتمر خةصتتت را ت لقتتت رر

ر  ةةمل راسب ئ ر استقل لرينراستلس ر  خ هةرني أراالمتبة ر بو ةهةريرم عراسقاا اتراسقر تط هةرا  ىلو 
االقتصتتتةدمل راجلمبائاملتتت ريريتتتةلراالىلتتتتتةاي رنيي ااهتتتتةريتتتنرا  ىلوتتتةتريراستتتتة لرررراقتتتجاحرملت لتتت رمقة نتتت ر داترا  ىلوتتتتةترر-

رررمل ر همراالختالالتراسقرحتسلرد  ر سعهرا  ىلوةتراجلمبائامل رحنسرحتق  راستية  را وتةاي .را تطس ةر اسسقس 
 يتن   إلدارة املن جمووةأنظمووة التطبيووس  تطابووات    ؤسسووات االقتصووادية اجلزائريووةابمل  خاصووة  واقرتاحووات  توصووياتبووووو.  

 :استةس   االقجاحةت  قة ر ميكن اسة اىل  ه ه ي نتةئج ين  س ه استسصل لر ية خالل
ظتلرر ي خةصت  ا هي ت ا  اسوتالي رر اسب ئت  اجلتسدة  ن ةت  نيتأ استكةيتل حتق ت  حنتس اجلمبائاملت  ا  ىلوتةت  ت ته   ر رتا  ةرر-

ر استية و  رةلتاستح ين يةسم    ا  اسق اسااهي  االقتصةدمل  اي رةع
االقتصتتتةدمل راجلمبائاملتتت رنيوتتت ط رقتتتة را يكتتتة رستحق تتت راس  ةس تتت ررررا  ىلوتتتةتيرررر ن ةتتت را دا ةرا يةيتتت جيتتترر  ر كتتتس رررر-

ر  اسك ةتةر ا ا ن را اعسةرييهةر ك سكر إنهرجيررحتةملةرمسايلراسي ةحر اس انريركلرمةل  ريسعسدةريراين ة 
االقتصتةدمل راجلمبائاملت رجيتررمل هتةرررر ن ةت را دا ةرا يةيت ريرا  ىلوتةت ساعتهر ي  ت ررسلتغلررمل ر تل راس ااق تلراستقررر-

  ر سحةرم عرعهسدهةرحنسر ي   رهت هراين ةت را دا ملت ريتنرختاللراالهتةتةسرابس ةل تةتر  سرت حهةرسل ةتةلر   تااكهمرر
ر تطلبةترا طتل  ير سا  ره هراس ةل ةترس تو رهلمراس همراسسار رسوارا  ىلو ر ك    ر لب  را 

ررار  رن تتتتةسر دا ةراسب ئتتتتت ISOرر9001ررن تتتتةسر دا ةراجلتتتتتسدة ررحت  تتتتمبرا  ىلوتتتتةتراجلمبائاملتتتتت را طبقتتتت ر حتتتتة رن تتتتتمرايملتتتتمب رر-
 ن ةتت ررملتت ر طب تت رر(ررISO 45001  ررررOHSAS 18001 دا ةراسصتتح ر اسوتتالي را هي تت ررن تتةسرر  رر ISOرر14001

  ا هي  ر ذسكرينر علرحتق  راالىلتةاي ا دا ةرا يةي رسل سدةر اسب ئ ر اسصح ر اسوالي ر
 ن ةتت را دا ةرا يةيتت رسل تتسدةرر طب تت ررررسكتتلري ىلوتت رعمبائاملتت ر دتتةحرراس ل تتةررا دا ةرر تتا رريتتنررقتتسلرراستتتمباسرر تتس اررجيتتررر-

ر  اسب ئ ر اسصح ر اسوالي را هي  
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ةر اسب ئتتت ر اسصتتتح ر اسوتتتالي رر ن ةتتت را دا ةرا يةيتتت رسل تتتسدررأبمه تتت ر طب تتت رراجلمبائاملتتت ررحتوتتت سرا وتتت  سأريرا  ىلوتتتةترر-
ر ا هي  (ر اسوالي راسصح ر دا ةررن ةسرراسب ئ  اررا دا ةرن ةسراجلسدةار دا ةر ن ةسررسسحةهركلرن ةسرر طب  رينر  ضلا هي  رر

 يتةييررتا  ةر ديتةاراالىلتتةاي ريرر   تة  ي استقل ةملت   ظةئ هتة ي اسي تا    تةر   ر اس تسس اجلمبائاملت  ا  ىلوةتررمل ررالنيةررر-
ر  ن ة را دا ةرا يةي عةملةةرمللة ر س هةرنيسظ   رررر ررا دا مل ار ذرمليبغير  رملكس رهيةورد  رعةملةرسسظ   ايىلةس

 ن ة را دا ةرا يةي رسل سدةر اسب ئ ر اسصح ر اسوالي را هي  ار ذسكريتنرر طب  رر ي  االىلتةاا مل  ا  ادة  س ا را  ةرر-
ر وتس را تسىلبر اسب  ةر علراسسصسلر  رحتق  ر هةا راالىلتةاي رمل را 

 ن ةت ررير طب ت رررر    تلري هتسسراس القتةترا نوتةن  رنيتأرا دا ةراس ل تةر اس تةيلأريرا  ىلوتةتراجلمبائاملت ر تةرستهريتنر اتارر-
ر االىلتةاي  حتق   مل ررا دا ةرا يةي رسل سدةر اسب ئ ر اسصح ر اسوالي را هي  

يراسسظتتتةئ رايىلةىلتتتت  رسلة ىلوتتتتةتررررب ئتتتت ر اسصتتتتح ر اسوتتتالي را هي تتتت  ن ةتتت را دا ةرا يةيتتتت رسل تتتسدةر اسجيتتتررديتتتتجرررر-
ر اجلمبائامل 

 ن ةتتت را دا ةرررر طب تتت رر دتتتةحرر عتتتلرريتتتنررابىلتتتتةاا رر  تتتسم تهمرر  تتتة ملبهمررمةةهلتتتةرر كتتتسملنرراجلمبائاملتتت ررا  ىلوتتتةتررملتتت ررجيتتررر-
  ا يةي رسل سدةر اسب ئ ر اسصح ر اسوالي را هي  

  ين ة را دا ةرا يةي رسل سدةر اسب ئ ر اسصح ر اسوالي را هي   ا طبق   اجلمبائامل سلة ىلوةت  يمبال حسا مب يي ر-
 ن ةتت را دا ةرا يةيتت رسل تتسدةر اسب ئتت ر اسصتتح ر اسوتتالي رررر طب تت ررأباتتارراجلمبائاملتت ررا  ىلوتتةترريررا وتتاملنرر سم تت رررتتا  ةرر-

ر مةي  نيص   مل رحتق  راالىلتةاي  ا هي  
 ن ةتتتت را دا ةرا يةيتتتت رسل تتتتسدةر اسب ئتتتت ر اسصتتتتح ررحتتتتة مبري يتتتتسلر دتتتتةحر طب تتتت رر سىلتتتت عراقة تتتت راس ةتتتتلرنيتتتتا حراس املتتتت ركرر-

ر  حتق  راالىلتةاي رر اسوالي را هي  
رر   ر ينرخاللر طب  ر ن ةت را دا ةرا يةيت ررىلتةاي س لريرحتق  راالرا  ةراقتيةعرا  ىلوةتراجلمبائامل رأب رهلةرد  ارحمرر-

ر  اسب  ةر ا تسىلب مل را ة  االىلتلةة  مل  ئةر  راس ة ابسي ا  كةس   ميصا مل ةر ال ذسك
ررابسقتسانأ االستتمباس  قتب ست س ختاللرريتن ا وتتةا استحوتأ حلقت رررتةن ملكتس ر   رررجيتر  بتمر ن ةت را دا ةرا يةيت رر-

ر   ه  يلب اس ل اسقطةع ي ا ةة ىلةت  حون ا  ىلو  يتةني      ملت ةاه نيل احملل    استلامل ةت
ر  ن ة را دا ةرا يةي   ق  س مل  اشصسل  املةر اسق سلة ىلوةت  س اسةر دمم ين االىلت ةدةر-
ررا قل ةتيررا وتتس ررملت ررا  ىلوتةترريتنرراس ةملتةررر طب ت ر ن ةت را دا ةرا يةيت ريرريرراسيةعحت راست ة ارمل را  العر-

ر اجملةل ه ا ي االقتصةدمل  ا  ىلوةت بة ا الىل ةة ييهةا االىلت ةدة  حمة س   اس ة يا
رر ا دا ملت ر ا ت لقت  استي  ة ت  اجلسانتر نية اىلت  اهتةتد استق ايكةدمي ت   اسة اىلتةت اسبحتس  نتتةئج يتعر جبةملت   ةيتلاسترر-

ررر  ك  رىلةمهدريرحتق  راالىلتةاي رسلة ىلوةتراالقتصةدمل رنيك    ر بمر ن ة را دا ةرا يةي 
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 متتةسر ن ةتت را دا ةرا يةيتت ررطب تت رر يتتنراسضتتا  لر  تتااور كتت ريتتةرميكتتنريتتنرا تتسظ أر اس تتةيلأريرمةل تتةتررر-
ملتت راس املتت رردر سكتتلر س تتهرا هةتت ر  تت رمللتت اراسبق تت رأب را سرتتسعرالرمل يتت همر ملقتصتتايارمل ر امل رحمةايرراقتصة 
 هتت اريتتنر عتتلررملا كمبرابيىلةسرمل را لة ك راجلةةم   ن ة را دا ةرا يةيت رر طب  ررحأر  راسي ةحريرريارر قب

رر ىلتةاي را  ىلو  اسسصسلر  رحتق  راال
حسلرىلبلر  مبملمبري هسسر ن ة را دا ةرا يةيتت ريراسب ئتت راجلمبائاملتت ارابمتبة هتتةر ىلتت ل رررينراسة اىلةترر عااترا مبملةرر-

    ةس ريريوةمةةرا  ىلوةترمل راسبقةتر حتق  ري مبةر ية و  ريرظلرا ية و را تمباملةةر حتةلتراس س  
ا  ىلوتةترريررررريرا دا ةراس ل تةر اسسىلتط ر ني ت راسسظتةئ را  تاا   ر ا ةس ت ر استقي ت سل تةيلأ قةي راسية اتراستلق    ررر-

ارن تتتةسرا دا ةررISO 9001ررن تتتةسر دا ةراجلتتتسدة ارستسىلتتت عريتتتةا وراس تتتةيلأرأبن ةتتت را دا ةرا يةيتتت رراالقتصتتتةدمل راجلمبائاملتتت 
(ار  بصتتتتتتتاهمررISO 45001رر  ررOHSAS 18001رر دا ةراسصتتتتتتتح ر اسوتتتتتتتالي را هي تتتتتتت ن تتتتتتتةسرراررISO 14001رراسب ئ تتتتتتت 

ررر ني يةصاهةرايىلةىل  ار ك    ربو ةهةرمل ر   راسساقع.
رراسةمةيت   مةةهلتة االقتصتةدمل  ا  ىلوتةت   ته متة س اس ل اسس م ا  ة  ميلل  :ابل ولة خاصة واقرتاحات توصياتج.  

ررنلتة ةهتةرر تلت   مبا ست  ا الئةت  ب ئت اس هت ئت  ختالل يتن اجملتةل هت ارري د  راسة ست رر ملت ز  ية وت تهةارر اق ت رريررايىلةىلت  
ررستبتمر طب ت ر ن ةت رراسصةدر إنيةرنا ررا  ةرني لراسة س رجلهتسدر كت رير    تلرايىلتةس رراسةامةت رره ا  ي االقتصةدمل .

 :خالل ين ذسك  ملت    ينرحتق  راالىلتةاي ر  هةاررا دا ةرا يةي ريرا  ىلوةتراالقتصةدمل 
 دا ةرا يةيت ر استية ت را وتتةاي رملوت  ر تةني ت ر بتمرا  ىلوتةتراجلمبائاملت رهلتةاراسصت سابترر نلةتريلسر  تمرين ةت رار-

رريتتتنرراسة س تتت راستتتقر يلتتتبر  هتتتةرا  ىلوتتتةتر نلتتتاهةرسلة ىلوتتتةتجملتتتةالترر اسبحتتت رمتتتنراشلتتتسل ر حوتتتنرا ةة ىلتتتةتريرا
ريتطصص   انجند يساقعر خالل

رريتن اب طتصتأ اس ةتل ىلتس  ملمب د  اسب ئ ر اسصح ر اسوالي را هي  ررسل سدةررةي يا  ةا دا ر ن ة ي   م ي هةر  نلةترر-
   قي أ  يهيةىلأ

رري لسيتتةترحتتسلرررتتا  ةر نلتتةترنييتتكرسلة لسيتتةترملتت ريوتتتس ر زا ةراسصتتيةم ر  را  هتتةراجلمبائتتالرسلتق تت سر تتتس ارسةملتتهرر-
رراستتب  ريتتنررار  تت ر عتةار  ر هي تت ين ةتت را دا ةرا يةيتت رسل تسدةر اسب ئتت ر اسصتتح ر اسوتالي راكتلرا  ىلوتتةترا طبقت رر

ر سية   ىلةهلة لر اسق ابسقسائم يسعسدة س ود اسي ةس هل ا ا طبق  ا  ىلوةت
راس ةل  ي تل ةت خالل ين ابس ةل ا ت لق  اسقسانأ  تل  حت أر-
كتتلراينلتتط رررري تت سل تتسدةاراسب ئتت ر اسصتتح ر اسوتتالي را هيتتي ريتتمبالرسلة ىلوتتةتراستتقر طبتت راين ةتت را دا ملتت را يةيتت رررر-

ر ا ت لق ر  هراسسظ   رينر ة ملرر اىلتلةة 
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رر تطلتتتترررسل تتتتسدةاراسب ئتتتت ر اسصتتتتح ر اسوتتتتالي را هي تتتت ررا يةيتتتت ررا دا ةرراستتتتةيجرين ةتتتت رر  ةل تتتت ررملتتتت را وتتتتتس راسكلتتتتيارر-
رريرراالىلتتتتتلةة ررملتتت ررقتتتةد ةررستصتتتب االقتصتتتةدمل ررررا  ىلوتتتةتررأته تتتلرريتتتتةلرريرراسة ستتت ررقبتتتلرريتتتنرريتساصتتتالرر دمةتتتةرر لتتت   ة
ر اس ة    اجلسدةرر هةدات

سل تسدةاراسب ئت ر اسصتح ر اسوتالي رر ا يةيت  ا دا ملت رراين ةت رريتةلرري استةممرريتنرراىلتت ةدت استقررا  ىلوتةتررحمةىلتب رر-
ر جملةلا ه ا ي ىللب   ياع    ىلت ت  ح   ا كور ه ا مل  اش ةظ مل  حتان  ضررا هي  

سل تتسدةاراسب ئتت رررر ن ةتت را دا ةرا يةيتت رريتتةالترريرر اس تتة  أرراحملل تتأرراس تتةملأرربةتتعرررد س تت رر يتت متااتررييتتتةلترر ي تت مرر-
رريرراجلتةدة االقتصتةدمل  ا  ىلوتةت  ممللتي  اسيةعحت  اسيةسذع ت  ا بتةد ات   صتحةا خت اترريتن اسصح ر اسوالي را هي  رر

ر ستحق  راالىلتةاي ررد  هة  دات
يتتةلراالهتةتتةسرنيتطب تت ر ن ةتت را دا ةرا يةيتت رسل تتسدةارر رتتعرعتتسائمبرسلتة تتمبرمتتتي رسلة ىلوتتةتراستتقرحققتتدر  سقتتةريرررر-

راسب ئ ر اسصح ر اسوالي را هي  رينر علرحتق  راالىلتةاي ر  هة.
 للدراسة المستقبلية اآلفاقثالثا: 

اسة اىلتتت ري ةجلتتت را سرتتتسعريررهتتت هررحة ستتتدررارح تتت ررآختتتارر تتت ررسبةاملتتت رراي رتتت  ررملةنيتتت رر  تتتةررر تتت رر لررجةملتتت رر  ر
 ح ر حوررا  لسيةتر ا  ط ةترا تس اةر اسقر يكنراشصسلرمل هةار ييتهرالرميكتنرامتبتة رهت هررحة درا  كةس  را طار

اسة اىلتتت ر تتتةيل رسكتتتلرعسانتتتررا سرتتتسعر نيكتتتلر ني تتتةدهارينتتتهر بقتتت رني تتت راسيقتتتةمر وتتتتةمير تتتت ر نيتتتساار آ تتتة رملة تتت رر
 عةملةةارس ارنقجحرمةدارينرا سار عراسقرميكنر  ر لكلريسار عريوتقبل  :

 طب تتت ر ن ةتتت را دا ةرا يةيتتت رسل تتتسدةر اسب ئتتت ر اسصتتتح ر اسوتتتالي را هي تتت رملتتت رنلتتتار قتتتة ملاراستية تتت را وتتتتةاي ريرررر اتتتارر-
 ا  ىلوةتراالقتصةدمل رينر علرحتق  را  مبةراستية و  .

ا  ىلوتةترررريررسل تسدةر اسب ئت ر اسصتح ر اسوتالي را هي ت  ن ة را دا ةرا يةي رر  طب   دةح س سايل اىلتكلة    د اىل رر-
 .اجلمبائامل 

د  ر ن ةتتت را دا ةرا يةيتتت رسل تتتسدةر اسب ئتتت ر اسصتتتح ر اسوتتتالي را هي تتت رير دا ةراس القتتت ريتتتعراي تتتاا رذاترا صتتتلح رررر-
 سلة ىلوةتراالقتصةدمل راجلمبائامل .

 .اجلمبائامل  سصيةم  ا ا  ىلوةتري طب  ر ن ة را دا ةرا يةي رسل سدةر اسب ئ ر اسصح ر اسوالي را هي  رر   ةس    ق  مر-
 االقتصةدمل .را  ىلوةت ي اجلةملةة ا  ة     طسملا سبيةت كآس   ا يةي را دا ةررن ة ي ا وتةا استحوأر-
رىلتتتب لرريررسل تتسدةر اسب ئتت ر اسصتتتح ر اسوتتالي را هي تت ررا يةيتتت ررا دا ةررستطب تت ر ن ةتت رراسةامةتتت رر احملل تت رراسة س تت ررايد اترر-

 .سلة ىلو راالقتصةدمل ا وتةاي رر استية   حتق  
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للجودة،  ISO 9001)المؤسسات التي تطبق أنظمة اإلدارة المندمجة : قائمة (01)الملحق رقم 

OHSAS 18001  ،للسالمة والصحة المهنيةISO 14001 في الجزائر   (للبيئة 
N° Société Secteur ou domaine d'activité Wilaya 

1 SOCIETE DES CIMEN 

DE AIN-TOUTA 

Fabrication et commercialisation des ciments. BATNA 

2 TREFISOUD Société de Tréfilage et de fabrication des 

Produits de Soudage. 

Sétif 

3 ENAMC EL EULMA Entreprise Nationale des Appareils de Mesure 

et de Contrôle.  

Sétif 

4 LINDE GAS 

ALGERIE 

Produit et commercialise un large éventail de 

Gaz (gaz industriels et médicaux). 

Constantine/ 

Alger 

5 SOCIETE DES 

CIMENTS DE AIN EL 

KEBIRA 

Fabrication et commercialisation des ciments. Sétif 

6 BATICIM Construction de Structures Métalliques 

Industrialisées. 

Sétif / Alger 

7 SODEXO ALGERIE Vente et réalisation de prestations de 

restauration collective et approvisionnement. 

Ouargla 

8 SGSIA AEROPORT 

D'Alger Houari 

Boumediene 

Gestion des Services et Infrastructures 

Aéroportuaires. 

Alger 

9 BATICOMPOS Production et commercialisation de composants 

destinés à l'habillage de bâtiments 

industrialisés. 

Bejaia 

10 BYA ELECTRONIC Activités de fabrication, commercialisation et 

Service Après-Vente de produits électroniques. 

Oron 

11 COSIDER ALREM Rénovation et maintenance des matériels de 

travaux publics et de transport. 

Alger 

12 COSIDER 

CARRIERES 

Exploitation de carrières et commercialisation 

de sable et de granulats. 

Alger 

13 COSIDER TP Etudes et réalisation de grands travaux en 

rapport avec les Travaux Publics et 

l'Hydraulique. 

Alger 

14 ENAC Engineering, construction, pose et montage des 

ouvrages de transport d’hydrocarbures. 

Alger 

15 ETTERKIB Prestations de construction, de montage et de 

maintenance industriels dans les secteurs 

d’activités de l’énergie. 

Blida 

16 ETRHB Direction 

Energie 

Stockage, transformation et distribution du 

bitume et des produits bitumineux. 

Alger 

17 GL1Z La production, le stockage, et l'expédition des 

produits gaz naturel. 

Oron 

18 HELIOS Production et commercialisation d’helium, 

production d’azote, conditionnement et 

stockage. 

Oron 

19 HESP (Hassi Messaoud) Haliburton Entreprise de Services aux Puits. Ouargla 

20 Hydro Aménagement 

SPA 

Entreprise Nationale des Aménagements 

Hydrauliques. 

Alger 

21 INERGA SPA Etudes et réalisation des ouvrages et Blida 

https://hydro-amenagement.dz/
https://hydro-amenagement.dz/
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infrastructures à caractères énergétique 

Industriel et immobilier. 

22 Naftal Branche 

Carburants 

Stockage, Transport et Distribution des 

carburants terre, aviation et marine. 

Alger 

23 SAFIR  Société Algérienne d'Ingénierie & de 

Réalisation. 

Oron 

24 SARL gumei 

aluminium Algérie 

Fabrication et vente de profilés en aluminium. Alger 

25 SARL les Jumeaux Restauration collective et full catering.  Tiaret 

26 SET Sétif Etudes, expertises, essais, contrôle et suivi 

technique et géotechnique des infrastructures. 

Sétif 

27 YOUKAIS Etudes et Réalisation de Constructions Civiles 

et 

Industrielles. 

Alger 

28 TRANSMEX Transport et manutention des équipements 

électriques. 

Alger 

29 AL-ELEC Entreprise électrification d'Algérie. Alger 

30 E.NA.GEO Développement et Réalisation d’études 

Géophysiques. 

Ouargla 

31 ECFERAL Fabrication, réparation et maintenance de 

chaudières industrielles. 

Alger 

32 ENTREPRISE 

PORTUAIRE DE 

SKIKDA 

Gestion et exploitation du domaine portuaire. Skikda 

33 MFG spa Fabrication de verre float et de verre feuilleté. Blida 

34 REELEC SPA Etude, réalisation et mise en service 

d'installations électriques industrielles. 

Alger 

35 TGCTP Terrassement, Génie Civil, Pose de 

Canalisations et leurs ouvrages annexes. 

Alger 

36 ENTP Forage, Entretien des puits. Ouargla 

37 SAHA Industrie de l’hôtellerie et de la restauration. Alger 

38 Condor Fabrication d’équipements électriques et 

électroniques. 

Bordj Bou 

Arreridj 

39 OFMC Industrie de l’hôtellerie et de la restauration. Ouargla 

40 Bayât Catering Industrie de l’hôtellerie et de la restauration. Ouargla 

41 SOGEX Captage, traitement et distribution d’eau 

Production et distribution électrique. 

Oron 

42 Cimet Architecture et bureau d’ingénieurs. Alger 

43 MONDIAL FERIEL Entreprise de réalisation et de la maintenance 

industrielle. 

Oron 

44 REGA Transport et canalisation gaz. El oued 

45 INFRARAIL Travaux publics, ferroviaires, bâtiment & 

Production d’éléments préfabriqués et 

d’agrégats. 

Alger 

46 SNC WELL GLOBAL 

SERVICES 

Gestion de base de vie & catering. Ouargla 

47 GESI-TP Ensemble des activités relatives à la réalisation 

des ouvrage et infrastructures du bâtiment, des 

travaux publics et de l'hydraulique. 

Alger 

48 ALGERO ITALIENE Développement, Traitement et séparation Ouargla 
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DES FLUIDES 

GEOENERGY 

d'Huiles. 

49 ALGERIE LIGABUE 

CATERING 

Prestations de services en restauration 

collective. 

Alger 

50 COSIDER Construction Conception et réalisation de bâtiments à usage 

d'habitation. 

Alger 

51 ENAFOR Prestation de forage et work over des puits 

d'hydrocarbures. 

Ouargla 

52 ENTREPOSE Algérie Ingénierie, Fournitures, Construction et mise en 

service de tout type d'installation terrestres. 

Alger 

53 EURO JAPAN 

Construction 

Conception et fabrication de construction pré 

usinées. 

Constantine 

54 FERTIAL Production et commercialisation d'ammoniac. Annaba 

55 HIGH SERVICES Full catering. Ouargla 

56 I2B Informatiques et télécommunications. Alger 

57 KAHRAKIB Fabrication des tableaux électriques, des postes 

électriques et des lignes. 

Alger 

58 MULTICATERING Full catering. Ouargla 

59 NESTLE WATERS Production et la commercialisation d'eau de 

source. 

Blida 

60 CHIALI PROFIPLAST Fabrication des canalisations 

thermoplastiques PEHD et PVC ainsi que 

la fabrication des profilés PVC destinés à 

la menuiserie. 

Setif 

61 SARL SBC SETIF Production des Boissons: JUFRE, FARHA et 

BONJOS. 

Setif 

 من إعداد الباحث ابالعتماد على املعلومات املقدمة من طرف اهليئات التالية: املصدر:
AFAQ AFNOR Algérie ،spa Algérie International Vinçotte ،Algeria -SGS ،L'Institut Algérien de 

Normalisation IANOR  ،Sarl TUV RHEINLAND Algeria ،L'Organisme Algérien d'Accréditation 

ALGERAC – ،Bureau VERITAS Algérie  Sarl  .   
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 قائمة األساتذة المحكمين   :(02)الملحق رقم 

 .  ، اجلزائر1جامعة سطيف  .بورغدة حسني  لدكتورا .1
 .، اجلزائر1. جامعة سطيف العايب عبد الرمحن  لدكتورا .2
 .، اجلزائر1سكاك مراد. جامعة سطيف    لدكتورا .3
 .، اجلزائراملركز اجلامعي نور البشري ابلبيضبكر بوسامل.   وأب  لدكتورا  .4
 .، اجلزائر1ة بوحرود فتيحة. جامعة سطيف  لدكتور ا .5
 .، اجلزائر1بن فرحات ساعد. جامعة سطيف   لدكتورا .6
 فرنسا.  ،3ليون    (Jean Moulin). جامعة  (Marc Bonnet)مارك بوين   لدكتورا .7
  .صباح، ماليزاي ماليزاي  عةجامزكرايء بلخامسة.    لدكتورا .8
 .، اجلزائرقاملة  1945ماي   8غردة عبد الواحد. جامعة    لدكتورا .9
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 االستمارة في شكلها النهائي :(03)الملحق رقم 
 -01سطيف    –جامعة فرحات عباس  

 التسيري وعلوم التجارية االقتصادية، العلوم كلية
 ختصص: إدارة أعمال املؤسسات                                                                                   قسم علوم التسيري                     

    التاريخ: .../.../.....                                           /__/__/__/االستمارة:   رقم
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بورغدة حسي حتت إشراف األستاذ:                                                   الطالب: بن الطيب علي 
Aliw1990@gmail.com 

 مالحظات: 
 الفعلي ملؤسستكم.  الواقع  عن عربي ذيوال حول الرقم املناسب(  0العالمة ) وضع  سيادتكم من يرجى  -
 اصل:تو لل اإللكرتوين؛ بريدكم  كتابة ميكنكم  الدراسة نتائج على التعرف أردت  إذا -

 .............................................................................................. 

 وبركاته، تعاىل هللا ورمحة عليكم السالم  احملرتم سيدي
 :وبعد  طيبة، حتية

يف علنوم التسنيري حتن     ه طنور للنثرادكتو النيقوم الباحث إبعداد حبث علمي منن متطلبنات اوصنول علنى ةن ادة  
 عنوان: 

 (ISO 45001 أو  OHSAS 18001و ISO 9001 ،ISO 14001)أنظمة اإلدارة املندجمة   أثر تطبيق   "
 " من املؤسسات اجلزائرية جمموعةدراسة حالة  -يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية على حتقيق االستدامة

جنني أن ننحنوج جنزءا منن وقنتكم الومنني، والتكنربم ابإلجابنة علنى هنذه  رااالستمارة    هنضع بني أيديكم الكرمية، هذ 
 األسئلة بكل صراحة وموضوعية، وذلك بوضع اإلةارة )×( يف اخلانة اليت نول وج ة نظرك حنو كل عبارة.

وإنننأ أةننكركم علنننى تعنناونكم وأنننا لكنننم دوام التوفيننأ، وأحننيطكم علمنننا أن كننل املعلومننات النننيت تقنندمو ا سنننوف  
                           اط ابلسننننننننننننرية التامننننننننننننة، وإن نتننننننننننننائج هننننننننننننذا االسننننننننننننتبيان لننننننننننننن تسننننننننننننتخدم إال ألغننننننننننننرا  البحننننننننننننث العلمنننننننننننني                            حتنننننننننننن

   ةكرا.و 
 

 إىل اإلطارات العليا ابملؤسسة  ةموج االستمارة   ههذاملوضوع: 
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 العينة  أبفراد خاصة  أوال: بياانت             األول: معلومات عامة  اجلزء
  ذكر اجلنس -01

  أنوى 
 .................... ..:...................................................السن -02

 
 الشهادة املتحصل عليها  -03

  أقل من لنوي 
  لنوي

  جامعي 
  سنوات  5أقل من  األقدمية ابملؤسسة  -04

  سنوات  15إىل  5من 
  سنة 25إىل  16من 
  سنة 25من  أكور

  مدير املؤسسة  الوظيفي  املسمى -05
  رئيس قسم 

  رئيس مصلحة 
  إداري

 ابملؤسسة  خاصة بياانت  : اثنيا
 اسم املؤسسة:.................................................................... -06
 املقر االجتماعي:.................................................................  -07
 ..........................اتريخ بداية النشاط: ..................................... -08

 
 طبيعة النشاط -09

  صناعي  /إنتاجي

  خدمي 

  جتاري

  عمومية  وأةغال بناء

 
 طبيعة امللكية  -10

  عامة 

  خاصة 

  خمتلطة

  عامل 49إىل  10من  عدد العمال يف املؤسسة  -11

  عامل 250إىل  50من 

  عامل 250أكور من 

 
 السوق  نطاق -12

  فقط  حملي

  فقط إقليمي

  إقليمي  حملي

  دويل
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 اجلزء الثاين: حماور االستمارة
، ISO 9001)لكل من  مدى التزام مؤسستكم بتطبيق متطلبات أنظمة اإلدارة املندجمةإليك بعض العبارات حول   ور األول:احمل

ISO 14001 وOHSAS 18001  أوISO 45001) أ على ذلك؟  اف، فعليه إىل أي درجة أن  موافأ أو غري مو 
غري   فقرات ال

  موافق
 بشدة 

غري  
 موافق 

 موافق 
إىل  
 حد ما 

  موافق موافق 
 بشدة 

 أوال: القيادة وااللتزام 
 والسالمة والصحة والبيئة اجلودة) أتخذ إدارة املؤسسة على عاتق ا رعاية أنظمة اإلدارة املندجمة 1

 (.امل نية
1 2 3 4 5 

العلينننا ةخصنننا مسنننئوال عننن متابعنننة تنفينننذ أنظمنننة اإلدارة ة تعننني املؤسسنننة منننن بنننني أعضنناء اإلدار  2
 .امل نية والسالمة والصحة والبيئة لجودةل املندجمة

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .امل نية والسالمة والصحة والبيئة جلودةاأنظمة  لتنفيذ الالزمة املوارد املؤسسة توفر 3

 والصنحة والبيئنة اجلنودة)دارة املندجمنة إلتسنتلم إدارة املؤسسنة املعلومنات الكاملنة عنن أنظمنة ا 4
 من املصادر الداخلية واخلارجية املتنوعة.( امل نية والسالمة

1 2 3 4 5 

 والسننالمة والصننحة والبيئنة جلننودةاأنظمننة حتندد املؤسسننة األدوار واملسننؤوليات للعناملني لتنفيننذ  5
 .امل نية

1 2 3 4 5 

  اآلراء واملقرتحننات حننول أنظمننة اإلدارة املندجمننةدي تشننجع إدارة املؤسسننة عيننع عاملي ننا علننى تقنن 6
 .(امل نية والسالمة والصحة والبيئة اجلودة)

1 2 3 4 5 

 نظمنة اإلدارة املندجمنةأب املتعلقنة واخلارجينة الداخلينة االتصناالت إجنراءات املؤسسنة وضنع  7
 .(امل نية والسالمة والصحة والبيئة اجلودة)

1 2 3 4 5 

 اإلدارةم اثنيا: سياسة نظا

 5 4 3 2 1 .علي ا وحمافظ امل نية موثقة والسالمة والصحة والبيئة لجودةلأنظمة اإلدارة املندجمة  سياسة 8

 يف العاملني جلميع امل نية معلنة والسالمة والصحة والبيئة لجودةلأنظمة اإلدارة املندجمة  سياسة 9
 .امل تمني جلميع ومتاحة املؤسسة

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 سليم. بشكل امل نية تنفذ والسالمة والصحة والبيئة لجودةلنظمة اإلدارة املندجمة أ سياسة 10

 دوراي امل نينة والسنالمة والصنحة والبيئنة لجنودةل أنظمنة اإلدارة املندجمنة مبراجعنة املؤسسنة تقنوم 11
 .مالءمت ا لضمان 

1 2 3 4 5 

 اثلثا: التخطيط

 5 4 3 2 1 .امل نية والسالمة والصحة والبيئة جلودةامة نظأل متكاملة أهداف املؤسسة تضع 12

 والبيئنة جلنودةاتشنارك املؤسسنة املختصنني والعناملني املتمينزين عنند صنياغة أهنداف أنظمنة إدارة  13
 للمؤسسة. امل نية والسالمة والصحة

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 صادقة علي ا.ملتناقش اإلدارة العليا مسودة األهداف ألنظمة اإلدارة املندجمة قبل ا 14

 امل نينة والسنالمة الصنحة وبنرجمج البيئني النربجمج منع متكاملنة للجنودة خطنط تضنع املؤسسنة 15
 .السابقة األهداف لتحقيأ

1 2 3 4 5 

تشننننرك املؤسسننننة منتسننننبي ا يف النننندورات التعليميننننة والتدريبيننننة لتعزيننننز م ننننارات ومعننننارف كشننننف  16
 مة اإلدارة املندجمة.نظومعاجلة اووادث لضمان تطبيأ أ

1 2 3 4 5 
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تنننوفر املؤسسنننة مقننناييس كمينننة ونوعينننة معنننرتف ءنننا عاملينننا لقيننناس أداء عمليا نننا املتعلقنننة أبنظمنننة  17
 .امل نية والسالمة والصحة والبيئة لجودةل اإلدارة املندجمة

1 2 3 4 5 

رات اواصنلة يف جمنال طنو املؤسسة مقاييس األداء من فرتة إىل أخرى لضنمان مواكبت نا للت  تراجع 18
 .امل نية والسالمة والصحة والبيئة لجودةل أنظمة اإلدارة املندجمة

1 2 3 4 5 

 رابعا: املعلومات املوثقة 

 5 4 3 2 1 .امل نية والسالمة والصحة والبيئة لجودةل أنظمة اإلدارة املندجمة سجالت املؤسسة تضبط 19

 نظيفنننة وةمننننة لضنننمان تنفينننذ أنظمنننة اإلدارة املندجمنننة اتحتنننتفظ املؤسسنننة لمينننع التقنننارير يف ملفننن 20
 .امل نية والسالمة والصحة والبيئة لجودةل

1 2 3 4 5 

 والبيئنة جلنودةانتلك املؤسسة قاعدة بياجت جيرى حتديو ا ابستمرار لضنمان تنفينذ أنظمنة إدارة  21
 .امل نية والسالمة والصحة

1 2 3 4 5 

 والفشل بسجالت خاصة لضمان تطبيأ أنظمة اإلدارة املندجمة اححتتفظ املؤسسة حباالت النج 22
 .امل نية والسالمة والصحة والبيئة لجودةل

1 2 3 4 5 

 توثننأ املؤسسننة إجننراءات التصننحي  يف سننجالت خاصننة لضننمان تطبيننأ أنظمننة اإلدارة املندجمنننة 23
 .امل نية والسالمة والصحة والبيئة لجودةل

1 2 3 4 5 

 اخلي لدخامسا: التدقيق ا

 5 4 3 2 1 .علي ا وحتافظ أنظمة اإلدارة املندجمة أداء قياس إجراءات املؤسسة تنفذ 24

 وحتننننندد القانونيننننة والغنننننري القانونيننننة للمتطلبننننات امتواهلنننننا تقيننننيمل دوريننننة إجنننننراءاتة املؤسسنننن تنفننننذ 25
 . اسجال

1 2 3 4 5 

 والصحة والبيئة ابجلودة املتعلقة ةاملطابق عدم وحاالت اووادث معاجلة إجراءات املؤسسة تنفذ 26
 .علي ا وحتافظ

1 2 3 4 5 

 والصنحة والبيئنة جلنودةاأنظمنة إدارة متطلبنات  منع املطابقنة سنجالت إبنشناء املؤسسنة تقنوم 27
 .علي ا امل نية وحتافظ والسالمة

1 2 3 4 5 

مان فعاليننة أنظمننة ضننتعننني إدارة املؤسسننة فريقننا رسيننا ومسننتقال للقيننام مب مننة التنندقيأ الننداخلي ل 28
 .امل نية والسالمة والصحة والبيئةللجودة  اإلدارة املندجمة

1 2 3 4 5 

 سادسا: مراجعة اإلدارة 

 والبيئننةللجننودة تقننوم إدارة املؤسسننة بتنظننيم وجدولننة الفقننرات الرئيسننية ألنظمننة اإلدارة املندجمننة  29
 العليا. ملناقشت ا يف اجتماع خاص لإلدارة امل نية والسالمة والصحة

1 2 3 4 5 

 والبيئننةللجنننودة تقننوم إدارة املؤسسننة بتنظنننيم جننداول للتحقننأ منننن أداء أنظمننة اإلدارة املندجمننة  30
  يف األقسام كافة. امل نية والسالمة والصحة

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .افعاليت  استمرار لضمان  حمددة فرتات أنظمة اإلدارة املندجمة على العليا اإلدارة تراجع 31

 والبيئنة اجلنودة وأهنداف سياسنة لتحسنني املمكننة القنرارات علنى اإلدارة مراجعة خمرجات حتتوي 32
 .والصحة

1 2 3 4 5 

تقوم إدارة املؤسسنة لدولنة النتنائج الغنري املتحققنة منن املراجعنات السنابقة لضنمان فعالينة أنظمنة  33
 .امل نية والسالمة والصحة والبيئةللجودة  اإلدارة املندجمة

1 2 3 4 5 

 سابعا: إجراءات التحسي املستمر

نتنائج التندقيأ النداخلي عنند إجنراء التحسنني املسنتمر علنى أنظمنة بعني االعتبنار املؤسسة    أتخذ 34
  .امل نية والسالمة والصحة والبيئةللجودة  اإلدارة املندجمة

1 2 3 4 5 

 املسننتمر علننى أنظمننة اإلدارة املندجمننة نتننائج مراجعننة اإلدارة عننند إجننراء التحسنننيباملؤسسننة   ننتم 35
 .امل نية والسالمة والصحة والبيئةللجودة 

1 2 3 4 5 
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للجنودة  تتابع املؤسسة املالحظات اليت ثبت ا اإلدارة العليا بكل ما يتعلأ أبنظمة اإلدارة املندجمة 36
 .امل نية والسالمة والصحة والبيئة

1 2 3 4 5 

إجراءات التحسني كافة يف سجالت خاصة لضمان فعالينة أنظمنة  لتقوم إدارة املؤسسة بتسجي 37
 .امل نية والسالمة والصحة والبيئةإدارة اجلودة 

1 2 3 4 5 

 والبيئنننةللجنننودة تتحقنننأ إدارة املؤسسنننة منننن قننندرة اإلجنننراءات املتعلقنننة أبنظمنننة اإلدارة املندجمنننة  38
 .االيت ت اختاذها قد حقق  أهداف  امل نية والسالمة والصحة

1 2 3 4 5 

أن   مؤسستكم، فإىل أي مدى  واقع االستدامة يف  توض    أن  ةأ ا  من اليت العناصر  أبرز  تتناول فقارات هذا احملوراحملور الثاين:  
   موافأ أو غري موافأ على ذلك؟   

غري   الفقرات 
  موافق
 بشدة 

غري  
 موافق 

إىل  
 حد ما 

  موافق موافق 
 بشدة 

 االجتماعي، البيئي(  األداء الشامل )االقتصادي،أوال: 

 األداء االقتصادي  -01

 5 4 3 2 1 .للموارد أقل ابستخدام أرابح حتقيأ على املؤسسة تعمل 1

 5 4 3 2 1 االستدامة. لتحقيأ اقتصادية مناذج على املؤسسة تعتمد 2

 5 4 3 2 1 االستدامة.حتقأ إدارة املؤسسة عوائد مالية من جراء االستومار يف  3

 5 4 3 2 1 تعظيم االستومار يف رأس املال البشري. على ؤسسةامل تعمل 4

 5 4 3 2 1 عمل كافة.الحتسني أداء املوارد يف مواقع  علىإدارة املؤسسة تعمل  5

 5 4 3 2 1 لعمليات.لل من حاالت الفشل يف مستوى النتائج الن ائية يقلالت على املؤسسة تعمل 6

 5 4 3 2 1 .أقل اليفكبت خدمات تقدي  على املؤسسة تعمل 7

 5 4 3 2 1 تقوم املؤسسة بتحليل تكاليف الالجودة.  8

 5 4 3 2 1 .الطاقة است الك ترةيد على املؤسسة حترص 9

 األداء االجتماعي  -02

 5 4 3 2 1 .فيه تنشط الذي اجملتمع احتياجات تلبيةإىل  املؤسسة تسعى 10

 5 4 3 2 1 عاملني عيعا.لمتطلبات الصحة والسالمة ل املؤسسةضمن ت 11

 5 4 3 2 1 الظروف اليت تستجيب لتوقعات العاملني. املؤسسةوفر  ت 12

 5 4 3 2 1 االستدامة. خيص  فيما العاملني لتمكني تكوينية برامج بوضع املؤسسة تقوم 13

 5 4 3 2 1 يف جمال اهتمام ا ابلصحة والسالمة امل نية. ت اسعاملؤسسة حتسن   14

 5 4 3 2 1 حتسني نوعية اووار الذي يربط ا ابلشركاء االجتماعيني.يف املؤسسة  تساهم 15

 5 4 3 2 1 حترتم املؤسسة قوانني وتشريعات العمل. 16

 5 4 3 2 1 . التقليل من عدد حوادث العملتعمل املؤسسة على  17

 5 4 3 2 1 املؤسسة ميزانية موج ة للنشاطات االجتماعية اخلريية.ختصص   18

 األداء البيئي  -03

 لدعمنظام اإلدارة املندمج للجودة، البيئة والصحة والسالمة امل نية   سياسة على املؤسسة تعتمد 19
 .البيئيء األدا

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 تقوم املؤسسة بقياس صور ا يف اخلارج فيما يتعلأ مبمارسا ا البيئية. 20
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 5 4 3 2 1 ين املخصص من أجل احرتام البيئة.و املؤسسة إبةراك عماهلا يف التكسم  ت 21

 5 4 3 2 1 تقوم املؤسسة بقياس االنبعالت املؤثرة سلبا على البيئة.  22

 5 4 3 2 1 .اخلطرية البيئية التأثريات ذات ابلنشاطات خاصة برامج املؤسسة تضع 23

 5 4 3 2 1 ..الطبيعية للموارد كفأاأل ستخداميف حتقيأ اال تساهم املؤسسة 24

 5 4 3 2 1 .نظيفة مواد ابستخدام التلوث ختفيض  على املؤسسة تعمل 25

 اثنيا: إشباع متطلبات ورغبات أصحاب املصلحة

تلبية احتياجات الزابئن عنن طرينأ احنرتام متطلبنا م يف جمنال اجلنودة، األمنن   تساهم املؤسسة يف 26
 والصحة ومحاية البيئة.

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .االستدامة برهاجت اهتمام م على واورص الزابئن متطلبات تحليلبتقوم املؤسسة  27

يف اجملناالت  خاصنة االستقصناءات خالل من العمال تطلعات على التعرفيف  تساهم املؤسسة 28
 امل نية. والسالمة والصحة العمل وظروف البيئية

1 2 3 4 5 

 السنعي يف فناعال طرفنا منن م جيعنل مما عماللا بتحفيز تسم  ميكانيزمات على املؤسسة عتمدت 29
 .االستدامة أهداف حتقيأ إىل

1 2 3 4 5 

يف املؤسسنة منن للجودة والبيئة والصحة والسنالمة امل نينة يتم االعتماد على نظم اإلدارة املندجمة  30
 أجل ترعة رغبة املسامهني يف التحلي ابملسؤولية االجتماعية للشركات.

1 2 3 4 5 

 فيمنا املسنامهني ورؤينة اإلدارة رؤينة بنني توافنأ وجودأنظمة اإلدارة املندجمة املؤسسة على  دتساع 31
 االستدامة. مبف وم يتعلأ

1 2 3 4 5 

وتطنوير  تصنميم علنى سنواي العمنل أجنل منن املنوردين منع مبنادرات انت ناج تسناهم املؤسسنة يف 32
  .واالجتماعي البيئي البعد في ا يراعى منتجات

1 2 3 4 5 

 قينام عنند وبيئينة واجتماعينة اقتصنادية ومتطلبنات ةنروط وضنعتسنم  أنظمنة اإلدارة املندجمنة ب 33
 املوردين. إىل طلبيات تقدي  أو مناقصات إبجراء املؤسسة

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 تساعد املؤسسة املوردون على توفري مدخالت متوافقة مع املواصفات واملعايري املتعارف علي ا. 34

 5 4 3 2 1 ترب اجملتمع املدين من اهتمامات إدارة اجلودة والبيئة والصحة والسالمة امل نية للمؤسسة.عي 35

 5 4 3 2 1 .ابالستدامة العالقة ذات اإلعالم ووسائل العام الرأي فعل بردوداملؤسسة  تم  36

 م يف إدمناجاالسنتعانة ءن أجنل مننالسياسنية  األوسناط منع اتصنال قننوات ربطتقنوم املؤسسنة بن 37
 للمسؤولية اجملتمعية للمؤسسة. املستوايت الوالثة بني التوافأ لتحقيأ سعيا االستدامة رهاجت

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 تصميم ا. يف الشروع منذ املنتجا  البيئي األثري املؤسسة راعت 38

 : التحكم يف املخاطر الكلية )االقتصادية والبيئية واالجتماعية( اثلثا

 علنى تعمنل النيت منن بنني الوسنائلدمج أنظمة )اجلنودة، البيئنة والسنالمة والصنحة امل نينة( ترب عي 39
 للمخاطر االقتصادية، البيئية واالجتماعية. املؤسسة تقليل تعر 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .على استيعاب األزمات واملخاطر اليت تواج  احتسن املؤسسة من قدر ا  40

د واإلفصنناح عننن املخنناطر األساسننية الننيت تتعننر  هلننا وذلننك لننزايدة القيمننة يننتقننوم املؤسسننة بتحد 41
 .السوقية للمؤسسة لصاحل عيع األطراف ذوي املصلحة

1 2 3 4 5 
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)االقتصننننادية، االجتماعينننننة  تسننننيري املخننننناطرتعتمنننند املؤسسننننة علنننننى منطننننأ التحسنننننني املسننننتمر ل 42
 والبيئية(.

1 2 3 4 5 

اجلنودة والبيئنة والصنحة واألمنن يف العمنل( مبوابنة ةلينة إننذار مبكننر يف )عند نظنام اإلدارة املنندمج ي 43
 .مواج ة خمتلف املخاطر واألزمات )االقتصادية، االجتماعية والبيئية( اليت تواج  ا املؤسسة

1 2 3 4 5 

 تغننريات االقتصننادية،لملواج ننة املشنناكل املرتبطننة اب علننى اسننتخدام املعننايري العامليننةتعتمند املؤسسننة  44
 االجتماعية والبيئية.

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .ةخر املستجدات والتطورات يف إدارة املخاطر في ا وكيفية زايدة فاعليت اتقوم املؤسسة مبتابعة  45

 : أداة التحسي املستمررابعا

 البيئينة للننواحي املسنتمر لتحسننيا خنالل منناالسنتدامة  سياسنة تطبينأتسنعى املؤسسنة ل 46
 .هلا االقتصادية عن عالوة واالجتماعية

1 2 3 4 5 

 لتحقينأ املتواصنل ابلتطنوير للمؤسسنة تسنم  وسنيلة أفضنل هنو املسنتمر التحسنني مبندأ 47
 االستدامة.

1 2 3 4 5 

ذات  األطنراف رضنا مسنتوى زايدة هنو يف املؤسسنة املسنتمر التحسنني منن اهلندف الرئيسني إن  48
 يني.جاخلار  أو الداخليني سواء ابملؤسسة العالقة

1 2 3 4 5 

 املتكامنل االسنتخدام عمنل ألسنلوب أساسنية وةلينة قاعندة هنو املسنتمر التحسنني منن ج إن  49
 املؤسسة. يف االستدامة املعنية بتحقيأ األيزو ملواصفات

1 2 3 4 5 

،  (ISO 45001أو  OHSAS 18001و ISO 9001 ،ISO 14001)  إن أنظمنة 50
 االستدامة. لتحقيأ املستمرين التطويرو  التحسني على املؤسسة يف جمتمعة تعمل

1 2 3 4 5 
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كرونباخ ألفا  ثبات  حساب معامل ال اختبار كولموكروف سمير نوف ونتائج  : (04)الملحق رقم 

 ستمارةلال

  (Kolmogorov-Smirnov)  اختبار كوملوكروف مسري نوفأوال: نتائج  

Récapitulatif de traitement des observations 

 

Observations 

Valide Manquant Total 

N Pourcentage N Pourcentage N Pourcentage 

 %100,0 108 %0,0 0 %100,0 108 احملور_الكليمتوسط_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tests de normalité 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

 119, 108 981, *200, 108 053, متوسط_احملور_الكلي_املعدل

*. Il s'agit de la borne inférieure de la vraie signification. 

a. Correction de signification de Lilliefors 
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 اثنيا: نتائج حساب معامل الثبات كرونباخ ألفا لالستمارة 
 معامالت الثبات لالستمارة وحماورها:  -01

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,989 88 

 
 

 

 

 معامالت الثبات ألبعاد احملور األول من االستمارة:  -02
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 معامالت الثبات ألبعاد احملور الثاين من االستمارة:  -03
 

 
 

 

 
 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,981 50 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,982 38 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,877 4 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,921 7 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,906 5 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,927 5 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,903 7 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,903 5 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,928 5 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,963 25 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,925 7 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,936 5 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,937 13 
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   : التكرارات والنسب المئوية لخصائص عينة الدراسة الميدانية(05)الملحق رقم 

 التكرارات والنسب املئوية للخصائص الدميغرافية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة امليدانية: -01
نسجلا  

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 75,9 75,9 75,9 82 ذكر 

 100,0 24,1 24,1 26 أنوى 

Total 108 100,0 100,0  
 

 العمر
 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 25 3 2,8 2,8 2,8 

26 1 ,9 ,9 3,7 

27 1 ,9 ,9 4,6 

28 8 7,4 7,4 12,0 

29 2 1,9 1,9 13,9 

30 7 6,5 6,5 20,4 

31 6 5,6 5,6 25,9 

32 8 7,4 7,4 33,3 

33 4 3,7 3,7 37,0 

34 8 7,4 7,4 44,4 

35 7 6,5 6,5 50,9 

36 4 3,7 3,7 54,6 

37 2 1,9 1,9 56,5 

38 4 3,7 3,7 60,2 

39 4 3,7 3,7 63,9 

40 4 3,7 3,7 67,6 

41 1 ,9 ,9 68,5 

42 3 2,8 2,8 71,3 

43 2 1,9 1,9 73,1 

44 2 1,9 1,9 75,0 

45 2 1,9 1,9 76,9 

46 6 5,6 5,6 82,4 

47 3 2,8 2,8 85,2 

48 5 4,6 4,6 89,8 

49 1 ,9 ,9 90,7 

50 1 ,9 ,9 91,7 

51 1 ,9 ,9 92,6 

52 3 2,8 2,8 95,4 

54 4 3,7 3,7 99,1 

55 1 ,9 ,9 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
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 الشهادة املتحصل عليها
 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 7,4 7,4 7,4 8 لنوي 

 100,0 92,6 92,6 100 جامعي 

Total 108 100,0 100,0  

 

 

الوظيفي   املسمى  

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide املؤسسة  مدير  5 4,6 4,6 4,6 

قسم  رئيس  34 31,5 31,5 36,1 

 63,0 26,9 26,9 29 رئيس مصلحة 

 100,0 37,0 37,0 40 إداري

Total 108 100,0 100,0  

 ت حمل الدراسة امليدانية:االتكرارات والنسب املئوية املتعلقة خبصائص املؤسس -02
 طبيعة النشاط 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide  56,5 56,5 56,5 61 إنتاجي/ صناعي 

 78,7 22,2 22,2 24 خدمي 

 84,3 5,6 5,6 6 جتاري

 100,0 15,7 15,7 17 بناء وأةغال عمومية 

Total 108 100,0 100,0  
 

بيعة امللكية ط  
 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide  64,8 64,8 64,8 70 عامة 

 88,9 24,1 24,1 26 خاصة 

 100,0 11,1 11,1 12 خمتلطة

Total 108 100,0 100,0  

 
 

ابملؤسسة  األقدمية  

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide  سنوات  5أقل من  29 26,9 26,9 26,9 

سنوات  15إىل  5من   53 49,1 49,1 75,9 

سنة 25إىل  16من   19 17,6 17,6 93,5 

سنة 25أكور من   7 6,5 6,5 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
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 عدد العمال يف املؤسسة 
 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide  عامل 250إىل  50من  18 16,7 16,7 16,7 

عامل 250أكور من   90 83,3 83,3 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

 

 

 نطاق السوق 
 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide  21,3 21,3 21,3 23 حملي فقط 

 78,7 57,4 57,4 62 حملي إقليمي 

 100,0 21,3 21,3 23 دويل

Total 108 100,0 100,0  
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 : اختبار الفرضيات الفرعية(06)رقم  الملحق

 اختبار الفرضية الفرعية األوىل: -01
ANOVA 

 Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

 Intergroupes 68,667 59 1,164 ,897 ,656 طبيعة النشاط

Intragroupes 62,250 48 1,297   

Total 130,917 107    

 Intergroupes 29,235 59 ,496 1,100 ,368 طبيعة امللكية 

Intragroupes 21,617 48 ,450   

Total 50,852 107    

 Intergroupes 8,700 59 ,147 1,123 ,340 عدد العمال يف املؤسسة 

Intragroupes 6,300 48 ,131   

Total 15,000 107    

 Intergroupes 55,102 59 ,934 ,815 ,774 نطاق السوق 

Intragroupes 55,000 48 1,146   

Total 110,102 107    

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية:  -02
Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,836a ,698 ,695 9,59037 

a. Prédicteurs : (Constante),  نظام اإلدارة املندمج 
b. Variable dépendante :  م_األداء_الشامل 

 

 اختبار الفرضية اجلزئية األوىل للفرضية الفرعية الثانية:  -02-01
Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,765a ,585 ,581 4,35025 

a. Prédicteurs : (Constante),  نظام اإلدارة المندمج 

b. Variable dépendante :  م_األداء_االقتصادي 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 22558,299 1 22558,299 245,265 ,000b 

de Student 9749,368 106 91,975   

Total 32307,667 107    

a. Variable dépendante :  م_األداء_الشامل 
b. Prédicteurs : (Constante),  نظام اإلدارة املندمج 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés Coefficients standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 8,986 5,594  1,606 ,111 

 000, 15,661 836, 036, 562, نظام اإلدارة املندمج 

a. Variable dépendante :  م_األداء_الشامل 
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Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés Coefficients standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 3,133 2,537  1,235 ,220 

12,23 765, 016, 199, نظام اإلدارة املندمج 

0 

,000 

a. Variable dépendante : م_األداء_االقتصادي 

 اختبار الفرضية اجلزئية الثانية للفرضية الفرعية الثانية:  -02-02
Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,807a ,652 ,648 3,85420 

a. Prédicteurs : (Constante),  نظام اإلدارة املندمج 
b. Variable dépendante :  م_األداء_االجتماعي 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 2943,793 1 2943,793 198,170 ,000b 

de Student 1574,615 106 14,855   

Total 4518,407 107    

a. Variable dépendante :  م_األداء_االجتماعي 
b. Prédicteurs : (Constante),  نظام اإلدارة املندمج 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés Coefficients standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 4,213 2,248  1,874 ,064 

 000, 14,077 807, 014, 203, نظام اإلدارة املندمج 

a. Variable dépendante :  م_األداء_االجتماعي 

 اختبار الفرضية اجلزئية الثالثة للفرضية الفرعية الثانية:  -02-03
Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,794a ,631 ,627 3,17503 

a. Prédicteurs : (Constante),  نظام اإلدارة املندمج 
b. Variable dépendante :  م_األداء_البيئي 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 2830,727 1 2830,727 149,579 ,000b 

de Student 2006,014 106 18,925   

Total 4836,741 107    

a. Variable dépendante : م_األداء_االقتصادي 
b. Prédicteurs : (Constante),  نظام اإلدارة املندمج 
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ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 1826,101 1 1826,101 181,146 ,000b 

de Student 1068,566 106 10,081   

Total 2894,667 107    

a. Variable dépendante :  م_األداء_البيئي 
b. Prédicteurs : (Constante),  نظام اإلدارة املندمج 

 

 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: -03
Corrélations 

 ة صلح م_أصحاب_امل نظام اإلدارة املندمج  
 **Corrélation de Pearson 1 ,783 نظام اإلدارة املندمج 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 108 108 

 Corrélation de Pearson ,783** 1 م_أصحاب_املصلحة 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 108 108 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 
 

 

 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 6364,579 1 6364,579 167,639 ,000b 

de Student 4024,384 106 37,966   

Total 10388,963 107    

a. Variable dépendante :  م_أصحاب_املصلحة 
b. Prédicteurs : (Constante),  نظام اإلدارة املندمج 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés Coefficients standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,587 3,594  ,442 ,660 

 000, 12,948 783, 023, 299, نظام اإلدارة املندمج 

a. Variable dépendante :  م_أصحاب_املصلحة 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés Coefficients standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,639 1,852  ,885 ,378 

 000, 13,459 794, 012, 160, نظام اإلدارة املندمج 

a. Variable dépendante :  م_األداء_البيئي 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,783a ,613 ,609 6,16165 

a. Prédicteurs : (Constante),  نظام اإلدارة المندمج 

b. Variable dépendante :  م_أصحاب_المصلحة 
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Statistiques des résidusa 

 Minimum Maximum Moyenne Ecart type N 

Valeur prédite 21,8862 58,3056 47,4815 7,71246 108 

de Student -18,11069 18,03816 ,00000 6,13279 108 

Valeur prévue 

standard 

-3,319 1,403 ,000 1,000 108 

Résidu standard -2,939 2,927 ,000 ,995 108 

a. Variable dépendante :  م_أصحاب_املصلحة 

 تبار الفرضية الفرعية الرابعة:اخ -04
Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,782a ,611 ,608 3,41516 

a. Prédicteurs : (Constante),  نظام اإلدارة املندمج 
b. Variable dépendante :  م_املخاطر_الكلية 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 1945,354 1 1945,354 166,792 ,000b 

de Student 1236,313 106 11,663   

Total 3181,667 107    

a. Variable dépendante :  م_املخاطر_الكلية 
b. Prédicteurs : (Constante),  نظام اإلدارة املندمج 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés Coefficients standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,349 1,992  ,677 ,500 

 000, 12,915 782, 013, 165, نظام اإلدارة املندمج 

a. Variable dépendante :  م_املخاطر_الكلية 
 

Statistiques des résidusa 

 Minimum Maximum Moyenne Ecart type N 

Valeur prédite 12,5716 32,7064 26,7222 4,26390 108 

de Student -9,27966 8,72034 ,00000 3,39917 108 

Valeur prévue 

standard 

-3,319 1,403 ,000 1,000 108 

Résidu standard -2,717 2,553 ,000 ,995 108 

a. Variable dépendante :  م_املخاطر_الكلية 

 اختبار الفرضية الفرعية اخلامسة:  -05
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Corrélations 

 م_أداة_التحسني_املستمر  نظام اإلدارة املندمج  
 **Corrélation de Pearson 1 ,722 نظام اإلدارة املندمج 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 108 108 

 Corrélation de Pearson ,722** 1 م_أداة_التحسني_املستمر 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 108 108 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,722a ,521 ,516 2,74835 

a. Prédicteurs : (Constante),  نظام اإلدارة املندمج 
b. Variable dépendante :  م_أداة_التحسني_املستمر 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 870,251 1 870,251 115,212 ,000b 

de Student 800,666 106 7,553   

Total 1670,917 107    

a. Variable dépendante :  م_أداة_التحسني_املستمر 
b. Prédicteurs : (Constante),  نظام اإلدارة املندمج 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés Coefficients standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 3,557 1,603  2,219 ,029 

ارة املندمج إلدنظام ا  ,110 ,010 ,722 10,734 ,000 

a. Variable dépendante :  م_أداة_التحسني_املستمر 
 

Statistiques des résidusa 

 Minimum Maximum Moyenne Ecart type N 

Valeur prédite 11,0633 24,5303 20,5278 2,85187 108 

de Student -6,69292 6,54092 ,00000 2,73548 108 

Valeur prévue 

standard 

-3,319 1,403 ,000 1,000 108 

Résidu standard -2,435 2,380 ,000 ,995 108 

a. Variable dépendante :  م_أداة_التحسني_املستمر 
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Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,733a ,537 ,504 2,78241 

a. Prédicteurs : (Constante),  ,م_إجراءات_التحسني_املستمر, م_القيادة_االلتزام, م_التدقيأ_الداخلي
 م_مراجعة_اإلدارة, م_املعلومات_املوثقة, م_سياسة_نظام_اإلدارة, م_التخطيط 
b. Variable dépendante :  م_أداة_التحسني_املستمر 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 896,737 7 128,105 16,547 ,000b 

de Student 774,180 100 7,742   

Total 1670,917 107    

a. Variable dépendante :  م_أداة_التحسني_املستمر 
b. Prédicteurs : (Constante), م_التدقيأ_الداخلي, م, م_إجراءات_التحسني_املستمر, م_القيادة_االلتزا
 م_مراجعة_اإلدارة, م_املعلومات_املوثقة, م_سياسة_نظام_اإلدارة, م_التخطيط 
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 : اختبار الفرضية الرئيسية  (07)الملحق رقم 
 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,850a ,722 ,720 18,27655 

a. Prédicteurs : (Constante),  نظام اإلدارة املندمج 
b. Variable dépendante :  االستدامة يف املؤسسة 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 92160,021 1 92160,021 275,902 ,000b 

de Student 35407,414 106 334,032   

Total 127567,435 107    

a. Variable dépendante :  االستدامة يف املؤسسة 
b. Prédicteurs : (Constante),  نظام اإلدارة املندمج 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés Coefficients standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 15,479 10,660  1,452 ,149 

 000, 16,610 850, 068, 1,136 نظام اإلدارة املندمج 

a. Variable dépendante :  االستدامة يف املؤسسة 
 

Statistiques des résidusa 

 Minimum Maximum Moyenne Ecart type N 

Valeur prédite 92,7232 231,3091 190,1204 29,34806 108 

de Student -70,65664 61,85703 ,00000 18,19094 108 

Valeur prévue 

standard 

-3,319 1,403 ,000 1,000 108 

Résidu standard -3,866 3,385 ,000 ,995 108 

a. Variable dépendante :  االستدامة يف املؤسسة 
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 اختبار الفرضية اجلزئية األوىل للفرضية الرئيسية: 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,762a ,581 ,577 22,45766 

a. Prédicteurs : (Constante),  م_القيادة_االلتزام 
b. Variable dépendante :  االستدامة يف املؤسسة 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 74106,727 1 74106,727 146,936 ,000b 

de Student 53460,708 106 504,346   

Total 127567,435 107    

a. Variable dépendante :  االستدامة يف املؤسسة 
b. Prédicteurs : (Constante),  م_القيادة_االلتزام 
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Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

Intervalle de 

confiance à 95,0% 

pour B 

B 

Erreur 

standard Bêta 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

1 (Constante) 36,609 12,847  2,850 ,005 11,138 62,080 

12,12 762, 437, 5,295 م_القيادة_االلتزام 

2 

,000 4,429 6,161 

a. Variable dépendante :  االستدامة يف املؤسسة 
 

 اختبار الفرضية اجلزئية الثانية للفرضية الرئيسية: 
Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,758a ,574 ,570 22,64591 

a. Prédicteurs : (Constante), نظام_اإلدارة سة_ م_سيا  

b. Variable dépendante :  االستدامة يف املؤسسة 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 73206,666 1 73206,666 142,748 ,000b 

de Student 54360,769 106 512,837   

Total 127567,435 107    

a. Variable dépendante :  االستدامة يف املؤسسة 
b. Prédicteurs : (Constante),  م_سياسة_نظام_اإلدارة 

 اختبار الفرضية اجلزئية الثالثة للفرضية الرئيسية: 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,796a ,633 ,630 21,01180 

a. Prédicteurs : (Constante),  م_التخطيط 
b. Variable dépendante :  االستدامة يف املؤسسة 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

Intervalle de confiance 

à 95,0% pour B 

B 

Erreur 

standard Bêta 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieu

re 

1 (Constante) 48,305 12,068  4,003 ,000 24,379 72,231 

 10,021 7,169 000, 11,948 758, 719, 8,595 م_سياسة_نظام_اإلدارة 

a. Variable dépendante :  االستدامة يف املؤسسة 
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ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 80768,906 1 80768,906 182,944 ,000b 

de Student 46798,529 106 441,496   

Total 127567,435 107    

a. Variable dépendante :  االستدامة يف املؤسسة 
b. Prédicteurs : (Constante),  م_التخطيط 

 

 

 اختبار الفرضية اجلزئية الرابعة للفرضية الرئيسية: 
 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,793a ,629 ,625 21,13449 

a. Prédicteurs : (Constante),  م_املعلومات_املوثقة 
b. Variable dépendante : املؤسسة  يف مةستدااال  

 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 80220,753 1 80220,753 179,599 ,000b 

de Student 47346,682 106 446,667   

Total 127567,435 107    

a. Variable dépendante :  االستدامة يف املؤسسة 
b. Prédicteurs : (Constante),  م_املعلومات_املوثقة 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

Intervalle de confiance 

à 95,0% pour B 

B 

Erreur 

standard Bêta 

Borne 

inférieur

e 

Borne 

supérieure 

1 (Constant

e) 

36,53

4 

11,534 
 

3,168 ,002 13,667 59,401 

13,52 796, 409, 5,525 م_التخطيط 

6 

,000 4,716 6,335 

a. Variable dépendante : سة ملؤساالستدامة يف ا  

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

Intervalle de confiance 

à 95,0% pour B 

B 

Erreur 

standard Bêta 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

1 (Constante) 41,021 11,310  3,627 ,000 18,598 63,444 

 8,433 6,259 000, 13,401 793, 548, 7,346 م_املعلومات_املوثقة 

a. Variable dépendante : املؤسسة  يف االستدامة  
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 اختبار الفرضية اجلزئية اخلامسة للفرضية الرئيسية: 
Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,793a ,629 ,625 21,14161 

a. Prédicteurs : (Constante),  م_التدقيأ_الداخلي 
b. Variable dépendante :  االستدامة يف املؤسسة 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 80188,869 1 80188,869 179,406 ,000b 

de Student 47378,566 106 446,968   

Total 127567,435 107    

a. Variable dépendante :  االستدامة يف املؤسسة 
b. Prédicteurs : (Constante),  م_التدقيأ_الداخلي 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients 

non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

Intervalle de 

confiance à 95,0% 

pour B 

B 

Erreur 

standard Bêta 

Borne 

inférieur

e 

Borne 

supérieure 

1 (Constante) 38,44

7 

11,505 
 

3,342 ,001 15,638 61,257 

 8,686 6,446 000, 13,394 793, 565, 7,566 م_التدقيأ_الداخلي 

a. Variable dépendante :  االستدامة يف املؤسسة 

 

 السادسة للفرضية الرئيسية:   زئية اختبار الفرضية اجل
Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,805a ,649 ,645 20,56042 

a. Prédicteurs : (Constante),  م_مراجعة_اإلدارة 
b. Variable dépendante :  االستدامة يف املؤسسة 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 82757,976 1 82757,976 195,770 ,000b 

de Student 44809,459 106 422,731   

Total 127567,435 107    

a. Variable dépendante :  االستدامة يف املؤسسة 
b. Prédicteurs : (Constante),  م_مراجعة_اإلدارة 
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 اختبار الفرضية اجلزئية السابعة للفرضية الرئيسية: 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,784a ,614 ,610 21,55164 

a. Prédicteurs : (Constante), م_إجراءات_التحسني_املستمر 
b. Variable dépendante :  االستدامة يف املؤسسة 

 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 78333,269 1 78333,269 168,650 ,000b 

de Student 49234,166 106 464,473   

Total 127567,435 107    

a. Variable dépendante :  االستدامة يف املؤسسة 
b. Prédicteurs : (Constante), م_إجراءات_التحسني_املستمر 

 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

Intervalle de 

confiance à 95,0% 

pour B 

B 

Erreur 

standard Bêta 

Borne 

inférieur

e 

Borne 

supérieure 

1 (Constante) 45,528 11,326  4,020 ,000 23,074 67,982 

م_إجراءات_التحسني 
 _املستمر

7,134 ,549 ,784 12,98

7 

,000 6,045 8,223 

a. Variable dépendante :  االستدامة يف املؤسسة 

 

 

  

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

Intervalle de confiance 

à 95,0% pour B 

B 

Erreur 

standard Bêta 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

1 (Constante) 47,339 10,395  4,554 ,000 26,731 67,948 

ة م_مراجعة_اإلدار   7,196 ,514 ,805 13,992 ,000 6,176 8,215 

a. Variable dépendante :  االستدامة يف املؤسسة 
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 جدوليةال (F)قيمة   :(08)الملحق رقم 
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 الجدولية (t)قيمة   :(09)الملحق رقم 
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ننميات واحلكوميات، جامعية ورقلية،  لمل  ، امللتقيى اليدويل الثيا، حيو  األداء املتمييزاألداء البيئي للمؤسسة االقتصادية
   .2011نوفمي    23و  22يومي 

 القددوائم مصددياقية علددى اإلبياعيددة احملاسددبة أاثت مددن  احلددي يف الشددر ا  حو مددة مسددامهةالزهيراء،   فافمية رقايقيية .4
 ورقلية، ،مةاملسيتدا التنميية حتقييق ومتطلبيات املاسسيات حوكمية آلييات   حيو  اليدويل امللتقيى،  ميياةيددة دتاسة- اليالية
 . 2013وفمين   25-26 اجلزائر،

اجلددودة الشدداملة: ةددداية يف حددي  ا ددا أم وسدديلة لرفددع مسددتوة أداء املؤسسددا   زروقي إبيراهيم، حلو  عبد القييادر،    .5
 .2010سعيدة،   -، ملتقى وفين حو : إدارة اجلودة الشاملة وتنمية أداء املاسسات، جامعة د. موال، الطاهر؟
  احملاسدددبية  املعلومدددة  جدددودة  علدددى  الشدددر ا   حو مدددة  قواعدددي  تطبيددد    أثدددركيييروش،    ليييي، راضييييةيحك  سيييلمى  عائشييية .6

 املاسسات حوكمة آليات  حو  الدويل  العلمي  ، امللتقىالصناعية  املؤسسا   من    موعة  حالة  –احملاسيب   واإلفصاح
 .2013نوفمي 25-26 اجلزائر، ورقلة، املستدامة، التنمية حتقيق ومتطلبات
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  إشددكالية إداتة العالقددة مددع أصددباا املصدداد  مددي   ملماتسددة املسددؤوليةن العاييي،، بقيية الشييري،،  ارمحييعبييد ال .7
ب وفنددو  الطباعددة  من طر  منظما  األعما  يف اجل ائر: حالة املؤسسة االقتصادية العموميددة للتوظيدد  االجتماعية

  15-14جتماعيييية، جامعييية بشيييار،  الا  امللتقيييى اليييدويل الثاليييث حيييو  مننميييات األعميييا  واملسييياولية  ،بدددرا بدددوعريريج  –
   .2012فيفر، 

التنمية املستيامة والتبياي  اجلييية املطروحة أمام املؤسسا  االقتصددادية  الرمحان العاي،، بقة الشيري،،    عبد   .8
، املييياار العلميييي اليييدويل: التنميييية املسيييتدامة والكفييياءة االسيييتيدامية للميييوارد  مدددع اإلشددداتة إىل الوئدددع الدددراهن للج ائدددر

 .2008أفريل    08-07،  1احة، سطي، تامل
  للتنميية اليدويل املياار ،االقتصددادية للمؤسسددة البيئددي األداء حتسددب يف البيئيددة اإلداتة دوت عثميان، حسي  عثميان  .9

اجلزائييير،    سيييطي،،  جامعييية  التسييييري،  االقتصيييادية وعليييوم  العليييوم  كليييية  املتاحييية،  للميييوارد  االسيييتيدامية  والكفييياءة  املسيييتدامة
 .2008ل  ريأف 07/08
، امليييياار العلمييييي اليييييدويل: التنمييييية املسييييتدامة والكفييييياءة  إشدددددكالية التنميدددددة املسدددددتيامة وأبعادهددددداعمييييار، عمييييار،   .10

 .2008أفريل    08-07،  1االستيدامية للموارد املتاحة، سطي، 
ارة والعمييران ف  عمييالاألو ،  ميياار هندسيية القيياهرة  ورقيية حبثييية مقدميية ف  ،  العمدداتة املسددتيامة،  إبييراهيمحمسيي  حممييد   .11
 .21/06/2016، اتريخ االفلع:  www.repository.ksu.edu.sa،  2004التنمية،    إفار
  امللتقيى  ،اجل ائددر يف البيئيددة املشدداتيع متويدد  يف املاليددة املؤسسا  دوت تقييم فروحات، حدة قرينة، ب  محزة حممد  .12

 .2012االجتماعية،   والعدالة تدامةسامل التنمية رهاانت مل ف املاسسات االقتصادية سلو  الدويل
 حيو   دويل مياار ،املؤسسددا  حو مددة تفعيدد  يف االجتماعيددة املسددؤولية دوت العمير،، مجيلية زرقيون، حمميد  .13

 ميو ،الري  جامعية اإلداريية، والعليوم االقتصياد كليية الناشيئة، األسيواق جتربية االجتماعيية، واملسياولية  الشيركات حاكميية
 .2013،  األردن 

  45001:2018  املواصددفة اليوليددة  التبددو  إىل ةظددام إداتة الصددبة والسددالمة املهنيددة وفدد  حممييد سييعد البنييا،   .14
ISO،  العربييية  اململكيية  االجتماعييية،  والتنمييية  ورقيية عمييل مقدميية للملتقييى الييوفين للسييلمة والصييحة املهنييية، وزارة العمييل  

 .2018أفريل    29  –  28السعودية، 
  اجلنيان،  جامعية  املعرفية،  ف عصير  اإلدارة  عوملية  حيو   دويل  ، مياارومعايرهددا  احلو مددة  ا يدحم  غادر، ايسني حممد   .15

 .2012 لبنان، ديسمي فرابل 
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 الرسائل األكاديمية واألطروحات:    -د

، دبليوم عيايل إدارة أعميا ، هيئية  أ القيا  األعمددا  وأثرهددا يف تقليدد  الفسدداد اإلدات أمحد حممود حبي، البويت،    .1
، اترييييييخ االفيييييلع:  www.nazaha.iq/conf7/conf7-soci5.pdfالتقنيييييية أربييييييل، املعهيييييد التقيييييين، العماديييييية،    د اهييييياملع
01/11/2017. 

  مشي ،  عيني  جامعية  ،سيةاهلند   كليية  دكتيورا،،  أفروحية  ،املتواصلة  العمراةية  للتنمية  البيئي  البعي  عقبية، حممود إيهاب  .2
 .1998 القاهرة،

جامعية    املاجسيتري ف العليوم االقتصيادية،  ، رسيالةدتاسة ةظريددة-السياسة النقيية والنمو االقتصاد   بنا، فتيحة،   .3
 .2009- 2008بومرداس، ،  بوقرة  أحممد 

، عليوم ف احلقيوق، جامعية  ار تيو ، أفروحية دكاحلماية القاةوةيددة للبيئددة يف إطددات التنميددة املسددتيامةحسونة عبد ال يين،   .4
 .2012/2013حميييييييييييييييييمد خيييييييييضر بسكرة، كلية احلقوق والعلوم الييييييييييييييسياسية،  

، أفروحييية دكتيييورا، ف العليييوم االقتصيييادية، فيييرع  أثدددر تلدددو  البيئدددة يف التنميدددة االقتصدددادية يف اجل ائدددرسييياملي رشييييد،   .5
 .2006التسيري، جامعة اجلزائر،  

الدددتبكم يف األداء الشدددام  للمؤسسدددة االقتصدددادية يف اجل ائدددر يف ظددد  حتدددياي  التنميدددة  العايييي،،    ن اعبيييد الرمحييي .6
   .2010/2011،  1، سطي،  علوم ف العلوم االقتصادية  أفروحة الدكتورا،  ،املستيامة

 ،املسددتيامة  تنميددةلا  ومعدداير  مبددادئ  لتجسدديي  الشر ا   حو مة   ا   يف  التيقي    وظيفة  دوت  تطوت  غلب،  فاتح .7
 .2011،  1سطي، عباس فرحات التسيري، جامعة وعلوم والتجارية العلوم االقتصادية كلية م، غ ماجستري رسالة

اسددددتاتيجيا  وسياسددددا  التاطدددديمل املسددددتيام واملتكامدددد  السددددتاياما  األتائددددي  جمييييد عميييير حيييياف  ادريييييخ،    .8
احلضيير، واإلقليمييي، كلييية اهلندسيية، جامعيية النجيياح     ييطيي، رسييالة ماجسييتري، قسييم التواملواصددال  يف ميينددة  بلددس

 .2005الوفنية، فلسطني،  
  اجل ائريددة االقتصددادية يف املؤسسددة االسددتيامة وظيفددة لتقيددة املسددتيام الوظددائفي التأهيدد  بددر مجقطيوش،   مير   .9

  تنمييييييةلل  ةاإلسييييرتاتيجي  األعمييييا   إدارة  ، رسييييالة ماجسييييتري  صييييي عدددددب الكبدددددرة  SANIAK  مؤسسدددددة  حالدددددة  دتاسدددددة
 .2009/2010التسيري، سطي،،  علوم والتجارية االقتصادية  العلوم املستدامة، كلية

دوت املؤسسا  املتوسطة والص رة واملص رة يف حتقيدد  التنميددة احملليددة املسددتيامة: دتاسددة  مشر، حممد الناصير،    .10
، رسيالة املاجسيتري ف العليوم االقتصيادية،  ةبساإلستاتيجية الوطنية لتقية املؤسسا  الص رة واملتوسطة حالة والية ت

 .2008/2011،  1سطي،

http://www.nazaha.iq/conf7/conf7-soci5.pdf
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  مصددر اجل ائددر،:  حالددة  -تفعيلهددا وسددب  العربيددة الدديو  االقتصدداد  يف للنمددو احلييثددة احملدديدا وعييل ميليود،   .11
،  3 رائيياجلز   االقتصييادية، جامعيية  العلييوم  ف  الييدكتورا،  ، أفروحيية1990/2010  الفددتة   ددال   مقاتةددة  السددعودية، دتاسددةو 

2013/2014. 
 الجرائد:و التقارير -ه

  العددامل يف االسددتيامة مسددتقب  حددو  احلددوات تقريددر اإلسيكندرية، مكتبية مي،  ابلتعياون  الطبيعية حلمايية االحتياد اليدويل .1
 .2008 مصر، اإلسكندرية، مكتبة ،العري

 .2015أكتوبر  29ربية،  علا ، جريدة مصرالتنمية املستيامة )مفهومها، أبعادها، مؤشرا ا(أمحد بشارة،   .2
  ، جرييدة العيرب االقتصيادية الدوليية، الشيركة السيعودية لاحبيا  والنشير،(2مؤشددرا  االسددتيامة )، أسيا آ  الشيخ  .3

   .2014نوفمي   6اخلمي   
شيركة سيهيل الدوليية،  ، صحيفة ميا  االقتصيادية، نشير  مفهوم احلو مة .. أصباا املصلبة، سعد حممد السيار،  .4

 .2019جانفي   01، السعودية
، محلييية إعلميييية حتسيسييييه للوقايييية مييي   جتهيددد ا  احلمايدددة الفرديدددة التددد ام للمسدددتايمب وحددد  العمدددا ،  سيييليمان.ر  .5

 .2018ما،   05جريدة الشرق اجلزائر،، آخر ساعة، ، عنابة (كناس)م  ينتنحواد  العمل واألمراض املهنية م   
، جريييدة العييرب االقتصييادية الدولييية، الشييركة السييعودية  (GRI)املبددادتة العامليددة للتقدداتير  ،  عييامر بيي  حممييد احلسيييين  .6

 .  2018مي  فو ن  14األربعاء لاحبا  والنشر،  
سيبتمي    29،  اجلزائريية  ، جرييدة النصيراملدديير العددام للو الددة الوطنيددة للت ددرا  املنا يددة للنصددرعبد الرمح  بوقادوم،   .7

2018. 
الشيييركة السيييعودية الييطانيييية  ة العيييرب الدوليييية، نشييير  د ييييجر الشيييرق األوسييي ،  ،  مفهدددوم االسدددتيامة  عبيييد ، اليييرداد،، .8

 .2019ديسمي    02،  14979لاحبا  والتسويق، السعودية، العدد 
الدوليية، الشيركة    ةدي، مقياالت اقتصيادية، جرييدة العيرب االقتصيااالستيامة الثالثية،  عبد ، ب  عبد الرمح  الربيد،  .9

 .2018فيفر،    21األربعاء  السعودية لاحبا  والنشر، السعودية،  
  19،  (sudhorizons)، جرييدة  وتشة عم  إقليميددة يف اجل ائددر بشددأ  السددالمة والصددبة املهنيتددبحممد خيياط،    .10

 .2017سبتمي 
 :الرسمية الوثائق  -و

 .1985  ،08اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد   .1
 .1988،  04اجلرييدة الرمسية للجمهيورية اجلزائرية، العدد  .2

https://www.aleqt.com/taxonomy/term/1386
https://www.maaal.com/writer/593
https://www.aleqt.com/taxonomy/term/1080
https://aawsat.com/home/writer/Dr%20Abdullah%20Al-Radadi
https://www.aleqt.com/taxonomy/term/3821
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   .  1990،  05اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد   .3
   .1990،  10اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد   .4
   .1993،  50اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد   .5
 .1998،  82لجمهورية اجلزائرية، العدد  ل يةاجلريدة الرمس .6
   .2001،  77اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد   .7
   .2002،  10اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد   .8
 .2002،  22جلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  ا .9

 .2002،  32 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد .10
 .2002،  37اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد   .11
 .2002،  56اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  .12

 .2002،  74اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  .13
   .2003،  43اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  .14
 .2004،  81للجمهورية اجلزائرية، العدد  ةياجلريدة الرمس  .15
 .2005،  67اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  .16
 .2006،  01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  .17
   .2007،  57اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  .18
 .  2009،  13 دعد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، ال .19
   .  2014،  28اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  .20

 المواقع اإللكترونية:    -ز

  ، اتريييييخhttp://www.masralarabia.com،  التنميددددة املسددددتيامة: مفهومهددددا، أبعادهددددا، مؤشددددرا اأمحييييد بشييييارة،    .1
 .17/09/2016االفلع:  

  ، مقا  منشيور ووقي، ISO  9001  حسب مواصفا  ومعاير QMSما هو ةظام إداتة اجلودة  امحد عبد العنيم،   .2
 .25/02/2018، اتريخ االفلع: /https://engineermind.com،  2017عقل املهندس، 

  ،2030حقددددون اإلةسددددا  و طددددة التنميددددة املسددددتيامة لعددددام    األميييم املتحيييدة، املفوضيييية السيييامية حلقيييوق اإلنسيييان،  .3
http://www.ohchr.org/AR/Issues/MDG/Pages/MDGPost2015Agenda.aspx الفييييييييييييييييييييييييلع:  ا  يييييييييييييييييييييييييخ، اتر

23/06/2016. 

http://www.masralarabia.com/
https://engineermind.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-
http://www.ohchr.org/AR/Issues/MDG/Pages/MDGPost2015Agenda.aspx
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  ، اترييييييخ/http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar،  أهدددددديا  التنميددددددة املسددددددتيامةاألميييييم املتحيييييدة،    .4
 .20/06/2016االفلع:  

  ،2006معلومييييييييات أساسييييييييية،    ،جرييييييييي، ميييييييي  موقيييييييي، أ(1992)  21جدددددددديو  أعمددددددددا  القددددددددر   األمييييييييم املتحييييييييدة،    .5
http://bethlehem21.arij.org/ar/agenda21.php  :14/05/2020، اتريخ االفلع. 

  ،2018، أكادميييييييييييييية اجلييييييييييييودة،  ISO 45001  شدددددددددددددرح مبسدددددددددددددمل وسدددددددددددددريع للمواصدددددددددددددفةإيهيييييييييييياب بركييييييييييييات،    .6
https://www.qualityacademy.org/blogA9-iso-45001-2018 :25/10/2018، اتريخ االفلع. 

االفيييلع:    خريييي، اتhttp://www.ausde.org،  أبعددداد التنميدددة املسدددتيامةحتييياد العيييريب للتنميييية املسيييتدامة والبيئييية،  اإل  .7
28/06/2016. 

، اترييييخ  https://www.unglobalcompact.org  ،17األهددديا  لتبويددد  عاملندددا  بييرانمج األميييم املتحيييدة اإل يييائي،    .8
 .24/06/2016االفلع:  

-http://www.agora،  2015ا بعددي العددام  ملدد   يةأجندد   (SDGs)أهدديا  التنميددة املسددتيامة  بوابية التنمييية اليملانييية،    .9

parl.org  :24/06/2016، اتريخ االفلع. 
، مقاليييية متاحييية عليييى املوقيييي،:  2014، شيييبكة األلوكييية،  النمددددو االقتصدددداد  مفدددداهيم وةظددددراي جيييل  خشيييي،،    .10

www.alukah.net/culture/0/78001 :13/06/2016، اتريخ االفلع  . 
  إيسييت، السييعودية،  ميييد   سييود  ، دورة تدريبييية بشييركة تييوفاملهنيددة  والصددبة  السددالمة  إداتة  ةظددامحسييان فييروح،    .11

-TÜV SÜD Middle East L.L.C  ،https://m.mu.edu.sa/sites/default/files/contentاليييييرايض،  

files/slamah.pdf  :28/11/2017، اتريخ االفلع. 

ف    03/12/2015نشيييير ف    ISOTEC، عيييي  فريييييق  9001فوائددددي تطبيدددد  ةظددددام اجلددددودة أيدددد و  ربييييي، الييييزواو،،    .12
 .22/02/2018، اتريخ االفلع: http://www.iso-tec.comف أننمة اإلدارة،    مقاالت

  نشير ف  ISOTEC، مقاالت ف أننمية اإلدارة عي  فرييق  2008: 9001أي و   ةظام إداتة اجلودةربي، الزواو،،  .13
03/12/2015، http://www.iso-tec.com:24/02/2018، اتريخ االفلع. 
  ف  ISOTEC، مقيييا  منشيييور عليييى  OHSAS  18001  ةظددددام إداتة السدددالمة والصدددبة املهنيددددةربيييي، اليييزواو،،    .14
  .01/11/2017، اتريخ االفلع: http://www.iso-tec.com، مقاالت ف أننمة اإلدارة،  07/12/2015
نشييييييير ف    ISOTEC، عييييييي  فرييييييييق  45001ةظدددددددام إداتة السدددددددالمة والصدددددددبة املهنيدددددددة أيددددددد و  ربييييييي، اليييييييزواو،،    .15
 .25/10/2018، اتريخ اإلفلع: http://www.iso-tec.comف مقاالت ف أننمة اإلدارة،    22/04/2018
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  ، مقيا  منشيور ف اجلاني، االقتصياد،،مفتدداح حدداح الشددر ا ..  السيطرة علددى املادداطرزين، فتحي أبو العل،  .16
    ، اترييييييييييييييخ االفيييييييييييييلع:http://ik.ahram.org.eg/News/3528.aspx، موقييييييييييييي، ماسسييييييييييييية األهيييييييييييييرام،  22-3-2015
17/07/2018. 

منشييور علييى موقيي،    ، مقييا ةتقددا  إىل فكددر االسددتيامةالاو    دداتا إطددات املؤشدددرا  املاليددةسييامر إبييراهيم املفلييح،   .17
، اترييخ اإلفييلع:  https://www.ammonnews.net/article/440193،  2019فيفيير،    27عميون اإلخبارييية، بتياريخ  

12/05/2019. 

،  2016أكتيييييوبر    21، تيييييون ،  ون األجيددددددا  القادمددددددةقدددددد حو   هيئددددددة التنميددددددة املسددددددتيامةسيييييريي  شييييييخ روحييييية،   .18
https://tn.boell.org/fr/node/655 :14/05/2020، اتريخ اإلفلع.       

yithttps://sustainabil-،  التنمية املستيامة مفهوم تعريف وأبعاد ومكددو    واالسيتدامة،  للتمييز  العربية  شبكة .19

excellence.com :07/05/2020، اتريخ االفلع.     
، اتريييييييخ االفييييييلع:  https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/Articles  شييييييبكة قييييييوانني الشييييييرق،  .20
05/07/2019. 
  ، مقييييا  منشييييور علييييى موقيييي، شييييركة دليدددد  تددددياو  مؤشددددر الددددياو جددددوة  األمريكددددي ركييييت،  شييييركة أدمييييريا  ما  .21

AdmiralMarkets   للتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييداو  ،-https://admiralmarkets.com/ar/education/articles/trading

instruments/dow-jones-30 :14/05/2020، اتريخ االفلع. 
  ،االقتصددددددددددددادية  للمؤسسددددددددددددا   االجتمدددددددددددداعي  الدددددددددددديوت  اين،  شيييييييييييياو  وشييييييييييييو،  جييييييييييييون   ييييييييييييوان   وليييييييييييو،  شيييييييييييني  .22

http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2006n/0609/p50.htm 29/02/2017  لع:، اتريخ االف. 
  ، مدونيييييييية صييييييييا، حممييييييييد القييييييييرا للعلييييييييوم املالييييييييية واإلدارييييييييية،الشددددددددداملة مفهدددددددددوم إداتة اجلدددددددددودةعييييييييارف مسييييييييان،    .23

https://sqarra.wordpress.com/mang1/ :19/02/2018، اتريخ االفلع. 
  ، مقييا  منشييور علييى بوابيية كنانيية أونلييي ، شييبكات املعرفييةمددن والسددالمة املهنيددةإداتة أةظمددة األعييدانن سييلطان،    .24

  اجملتمعييييييييييييييييييييييية اليييييييييييييييييييييييانمج اإل ييييييييييييييييييييييائي لامييييييييييييييييييييييم املتحييييييييييييييييييييييدة، وزارة االتصيييييييييييييييييييييياالت وتكنولوجيييييييييييييييييييييييا املعلومييييييييييييييييييييييات،
http://kenanaonline.com/users/DrAdnanSultan/posts/95109 :27/11/2017، اتريخ االفلع. 

  ، املدونية العربييةخييددة عددن تطوتهدداتفاصددي  املواصددفتب وةبدد ة  ت   ISO 9000 & ISO 9001عيلء احليا ،    .25
  ،https://iso-iqms.blogspot.com/2016/06/iso-9000-iso-9001_13.htmlخلييييدمات أننميييية اجلييييودة املتكامليييية،  

 .25/02/2018اتريخ االفلع:  
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  ،2018، جامعييييييييييييييييية املليييييييييييييييي  سيييييييييييييييييعود،  (ISO)ةظددددددددددددددددددام إداتة اجلددددددددددددددددددودة  عمييييييييييييييييادة التطييييييييييييييييوير واجليييييييييييييييييودة،    .26
https://dqd.ksu.edu.sa/ar/node/1140،    :11/02/2018اتريخ االفلع. 

  ،2015إصدددددددددددددددددددديات    9001ترمجددددددددددددددددددددة املواصددددددددددددددددددددفة اليوليددددددددددددددددددددة األيدددددددددددددددددددد و  عييييييييييييييييييييد الليييييييييييييييييييز  أمحيييييييييييييييييييد،    .27
http://www.academia.edu/29708046 :25/02/2018، اتريخ االفلع. 

  ، اترييخhttp://mawdoo3.com،  2017موضيوع كيوم    ، مقيا  منشيور عليىمفهددوم الصددبة املهنيددةغدير خاليد،   .28
   .28/11/2017االفلع:  

-http://www.demo فيييييييييييييييييياي، سييييييييييييييييييتازر للستشييييييييييييييييييارات اإلدارييييييييييييييييييية، استشييييييييييييييييييارات األعمييييييييييييييييييا  )أيييييييييييييييييييزو(،  .29

ad.com/demo/fsmqc/index.php/ar/iso.html  :27/10/2018، اتريخ االفلع. 
  قيييييييييييييييييييييييييييييييوانني الصيييييييييييييييييييييييييييييييحة واألمييييييييييييييييييييييييييييييي ، وزارة العميييييييييييييييييييييييييييييييل والتشييييييييييييييييييييييييييييييي يل والضيييييييييييييييييييييييييييييييمان االجتمييييييييييييييييييييييييييييييياعي،  .30

http://oprebatph.org.dz/index.php/ar/documents-a-telecharger-ar :04/07/2019، اتريخ االفلع. 
  13، املوسيوعة االلكرتونيية وز، وز،، األردن، اترييخ النشير:  أهدديا  التنميددة املسددتيامة،  اليرحيم لينا مطياوع عبيد  .31

 .11/11/2017، اتريخ االفلع:  http://weziwezi.com،  2017أفريل  
  ، ففلي  ف القلي، وعائلتي  فالطري  حنو مستقب  أفض  يبدديأ مددن امليتسددةاشد آ  مكتوم،  خ ب  ر حممد الشي .32

  ،2012العقييييييييييل، بييييييييييداايت، شييييييييييركة معنييييييييييية بتطييييييييييوير مشيييييييييياري، رعاييييييييييية األففييييييييييا  ف اإلمييييييييييارات العربييييييييييية املتحييييييييييدة،  
http://www.bidayaat.com/ar19/11/2016ع:  ، اتريخ االفل. 

  ، مقيا  منشيور عليى موقي، قيددامل تئدداهممفهوم، أةددواع، التعدداتن بيددنهم، و   -أصباا املصاد  حممد خطياب،  .33
 .23/05/2020، اتريخ االفلع:  https://www.business4lions.com،  03/20/2018أسود البيزن ،  

  مركييييييز أنبيييييياء األمييييييم املتحييييييدة، أمييييييني عييييييام األمييييييم املتحييييييدة يييييييدعو إىل التنمييييييية املسييييييتدامة القائميييييية علييييييى الكراميييييية،  .34
http://www.un.org/arabic/news/story.asp :20/06/2016، اتريخ االفلع. 

  ، التنميييييية البيئيييييية، بيييييواابت كنانييييية أونليييييي ،منظومددددددة اإلداتة البيئيددددددة يف املنشدددددد   االقتصدددددداديةمقيييييدم وهيبييييية،    .35
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/159110 :04/02/2018، اتريخ االفلع. 

ا ؟منيييييييييا  ماجيييييييييد،    .36   ، موقيييييييييي، تسيييييييييعة بيئيييييييييية،مفهددددددددددوم االسددددددددددتيامة: مددددددددددا هددددددددددو تعريددددددددددف االسددددددددددتيامة بيئيدددددددددد 
https://www.ts3a.com/bi2a  :15/10/2016، اتريخ االفلع. 

    ، اترييييخ االفيييلع:http:// www.OECD.orgو،:  االلكيييرت   املوقييي،   االقتصيييادية، عليييى  والتنميييية  التعييياون   مننمييية  .37
10/02/2016  . 
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  ، ترمجيية د.(International Standard for QMS ،ISO 9001:2015)مواصييفة ننييام إدارة اجلييودة الدولييية    .38
-eng.utq.edu.iq/images/jaf/ISO-9001---2015أسيييييامه سييييييد عبيييييد احلمييييييد سيييييليمان، مييييي  املوقييييي، اإللكيييييرتو،:  

English---Arabic.pdf  :16/02/2018، اتريخ االفلع. 
  -جملييي  التعييياون اخلليجيييي، اليييرايض    ، هيئييية التقييييي  ليييدو ISO  9001  ةظدددام إداتة اجلدددودةموسيييوعة اخللييييج،    .39

  ، اتريييخwww.qms.org.sa/qms/qms/certificates-ar/iso-9001اململكيية العربييية السييعودية، ميي  املوقيي، اإللكييرتو،:  
 .10/02/2018االفلع:  

هيئيييية التقيييييي  لييييدو  جمليييي     ،OHSAS  18001  ةظددددام إداتة الصددددبة الوظيفيددددة والسددددالمةموسييييوعة اخلليييييج،    .40
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 الصفحـــــــة عنــــــــــــــــــــــوان اجلدول  رقم اجلدول 
 06 يوضح الفرق بني النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية ( 1 - 1)

 13 الفرق بني التنمية العادية والتنمية املستدامة ( 2 - 1)

 24 األبعاد األساسية للتنمية املستدامة ( 3 - 1)

 42 أهداف االستدامة ( 4 - 1)

 48 هلا املعتمدة اهليئات حسب االستدامة أبعاد ( 5 - 1)

 65 عناصر املسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية ( 6 - 1)

 80 املصلحة يف املؤسسة من خالل ممارسة االستدامة أصحاب خمتلف توقعات عن أمثلة ( 7 - 1)

 83 لتحقيق االستدامة؟ ملاذا يعد احلوار مع أصحاب املصلحة ابملؤسسة هنج واعدا ( 8 - 1)

 SWOT" 89"مصفوفة   ( 9 - 1)

 91 يوضح الرابط بني سياسات االستدامة ووظائف املؤسسة ( 10 - 1)

 106 التطور النوعي ملراحل االهتمام ابجلودة ومالحمها األساسية ( 1 - 2)

 161 (ISO 45001)يوضح الغرض والنتائج املتوقعة من تطبيق نظام  ( 2 - 2)

 164 (ISO 45001)احلديثة   واملواصفة  (OHSAS 18001) مواصفة وضح التغريات بنيي ( 3 - 2)

 176 املهنية  والسالمة  وإدارة الصحة  اإلدارة البيئة ،إدارة اجلودة: نظام بني  الدمج  جماالت ( 4 - 2)

 179 حتدايت تطبيق أنظمة اإلدارة املندجمة ( 5 - 2)

 183  األنظمة اإلدارية املندجمةالفوائد الداخلية واخلارجية لتبين ( 6 - 2)

 186 العراقيل الداخلية لتبين أنظمة اإلدارة املندجمة ( 7 - 2)

 187 العراقيل اخلارجية لتبين أنظمة اإلدارة املندجمة ( 8 - 2)

 198 األنواع الثالث ألنظمة اإلدارة املندجمة ( 1 - 3)

 211 بيئة وصحة وسالمة مهنيةمقارنة جماالت التطبيق وأهداف التشخيص جودة،  ( 2 - 3)

 224 أنواع التقييم أمام تكامل اجلوانب )جودة، سالمة وصحة مهنية وبيئة( ( 3 - 3)

يوضحححححححح دور أنظمحححححححة اإلدارة املندجمحححححححة يف السحححححححيطرة والحححححححتحكم يف املخحححححححا ر االقتصحححححححادية   ( 4 - 3)
 واالجتماعية والبيئية من أجل حتقيق استدامة املؤسسة االقتصادية

235 

 265 (2017-1998)للفرتة   اجلزائر يف (ISO 9001) اجلودة نظام إدارة اعتماد تطور ( 1 - 4)

 266 (2017-2004)للفرتة    اجلزائر يف (ISO 14001) البيئة نظام اإلدارة اعتماد تطور ( 2 - 4)

 275 قائمة املؤسسات املعنية ابلدراسة امليدانية ( 3 - 4)

 278 ارةيوضح تكامل أنظمة اإلدجدول   ( 4 - 4)

 284 االستمارة حمتوى وصف ( 5 - 4)
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 286 درجات املوافقة حسب مقياس ليكرت اخلماسي ( 6 - 4)

 286 حتديد درجات املوافقة حسب قيم املتوسط احلسايب ( 7 - 4)

 288 األولاحملور مع  فقرات لصدق االتساق الداخلي ل جدول يوضح ( 8 - 4)

 289 الثايناحملور مع  رات فقلصدق االتساق الداخلي ل جدول يوضح ( 9 - 4)

 290 االستمارة حملاور البنائي االتساق صدق جدول يوضح ( 10 - 4)

 291 (Alpha Cronbach's)معامل الثبات ألفا كرونباخ   ( 11 - 4)

 293 عبارات توزيع أفراد العينة حسب متغري اجلنس ( 12 - 4)

 294 توزيع أفراد العينة حسب متغري السن ( 13 - 4)

 295 عبارات توزيع أفراد العينة حسب الشهادة املتحصل عليها ( 14 - 4)

 295 توزيع أفراد العينة حسب األقدمية ابملؤسسة )اخلربة املهنية( ( 15 - 4)

 296 توزيع أفراد العينة حسب املسمى )املركز( الوظيفي ( 16 - 4)

 297 توزيع أفراد العينة حسب متغري  بيعة النشاط ( 17 - 4)

 297 وزيع أفراد العينة حسب متغري  بيعة امللكيةت ( 18 - 4)

 298 توزيع أفراد العينة حسب متغري عدد العمال يف املؤسسة ( 19 - 4)

 298 توزيع أفراد العينة حسب متغري نطاق السوق ( 20 - 4)

 299 القيادة وااللتزامبعد  لفقراتنتائج إجاابت أفراد العينة   ( 21 - 4)

 301 سياسة نظام اإلدارةبعد  لفقراتنتائج إجاابت أفراد العينة   ( 22 - 4)

 303 التخطيطبعد  لفقراتنتائج إجاابت أفراد العينة   ( 23 - 4)

 305 املعلومات املوثقةبعد  لفقراتنتائج إجاابت أفراد العينة   ( 24 - 4)

 307 التدقيق الداخليبعد  لفقراتنتائج إجاابت أفراد العينة   ( 25 - 4)

 309 مراجعة اإلدارةبعد  لفقراتنتائج إجاابت أفراد العينة   ( 26 - 4)

 311 إجراءات التحسني املستمربعد  لفقراتنتائج إجاابت أفراد العينة   ( 27 - 4)

 313 النتائج اخلاصة أببعاد احملور األول من االستمارة ( 28 - 4)

 314 األداء االقتصاديي البعد الفرع لفقراتنتائج إجاابت أفراد العينة   ( 29 - 4)

 316 األداء االجتماعيالبعد الفرعي  لفقراتنتائج إجاابت أفراد العينة   ( 30 - 4)

 318 األداء البيئيالبعد الفرعي  لفقراتنتائج إجاابت أفراد العينة   ( 31 - 4)

 320 األداء الشامل بعد   لفقراتنتائج إجاابت أفراد العينة   ( 32 - 4)

 321 إشباع متطلبات ورغبات أصحاب املصلحةبعد  لفقراتإجاابت أفراد العينة  نتائج   ( 33 - 4)

 324 التحكم يف املخا ر الكلية بعد   لفقراتنتائج إجاابت أفراد العينة   ( 34 - 4)
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 326 أداة التحسني املستمربعد  لفقراتنتائج إجاابت أفراد العينة   ( 35 - 4)

 328 ر الثاين من االستمارةالنتائج اخلاصة أببعاد احملو  ( 36 - 4)

 329 الفرضية الفرعية األوىل الختبار  (ANOVA)األحادي  التباين حتليلنتائج   ( 37 - 4)

الفرعيحححة    الفرضحححية  الختبحححار  النمحححوذ   صحححالحية  محححن  للتأكحححد   لالحنحححدار  التبحححاين  حتليحححل  نتحححائج ( 38 - 4)
 الثانية

331 

 332 البسيط للفرضية الفرعية الثانية طياخل االحندار منوذ  معامالت معنوية اختبار ( 39 - 4)

الداللححححححة اإلحصححححححائية لتطبيححححححق أنظمححححححة اإلدارة املندجمححححححة علححححححى األداء    أثححححححر  اختبححححححار  نتححححححائج ( 40 - 4)
 االقتصادي للمؤسسات حمل الدراسة من أجل حتقيق االستدامة

334 

ة علححححححى األداء  الداللححححححة اإلحصححححححائية لتطبيححححححق أنظمححححححة اإلدارة املندجمحححححح  أثححححححر  اختبححححححار  نتححححححائج ( 41 - 4)
 االجتماعي للمؤسسات حمل الدراسة من أجل حتقيق االستدامة

336 

الداللحححة اإلحصحححائية لتطبيحححق أنظمحححة اإلدارة املندجمحححة علحححى األداء البيئحححي    أثحححر  اختبحححار  نتحححائج ( 42 - 4)
 للمؤسسات حمل الدراسة من أجل حتقيق االستدامة

338 

 340 رعية الثالثةنتائج االرتباط الثنائي للفرضية الف ( 43 - 4)

 340 يوضح نتائج اختبار معامل االحندار للفرضية الفرعية الثالثة ( 44 - 4)

الفرضحححية الفرعيحححة    الختبحححار  النمحححوذ   صحححالحية  محححن  للتأكحححد   لالحنحححدار  التبحححاين  حتليحححل  نتحححائج ( 45 - 4)
 الرابعة

343 

 344 الفرعية الرابعةالبسيط للفرضية   اخلطي االحندار منوذ  معامالت معنوية اختبار ( 46 - 4)

 346 نتائج االرتباط الثنائي للفرضية الفرعية اخلامسة ( 47 - 4)

للفرضححححية  داللتهححححا    ومسححححتوى  التححححابع   واملتغححححري  املسححححتقلة  املتغححححريات  بححححني  االرتبححححاط  معححححامالت ( 48 - 4)
 الفرعية اخلامسة

347 

 348 للفرضية الفرعية اخلامسةاملتعدد  االحندار حتليل ملخص ( 49 - 4)

 349 الرئيسية الفرضية الختبار النموذ  صالحية من للتأكد  لالحندار التباين حتليل نتائج ( 50 - 4)

 350 الرئيسية البسيط للفرضية اخلطي االحندار منوذ  معامالت معنوية اختبار ( 51 - 4)

علحى حتقيحق    تطبيحق أنظمحة اإلدارة املندجمحةتطلبحات  الداللحة اإلحصحائية مل  نتائج اختبار أثحر ( 52 - 4)
 االستدامة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة

353 
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 الصفحـــــــة  عنــــــــــــــــــــــوان الشكل  رقم الشكل 
 ن منوذج الدراسة ( 1 - 0)
 10 اإلنسانية طبقاً لألولوايت اجاتاحل (Maslow’s Model)وما سلمنوذج  ( 1 - 1)

 12 اإلطار العام للتنمية املستدامة ( 2 - 1)

 18 مراحل تطور مفهوم التنمية املستدامة ( 3 - 1)

 30 األبعاد األساسية للتنمية املستدامة ( 4 - 1)

 31 أبعاد عملية التنمية املستدمية  ترابط ( 5 - 1)

 31 تكامل أبعاد عملية التنمية املستدمية ( 6 - 1)

 32 املستدامة التنمية عملية أبعاد تداخل ( 7 - 1)

 35 املستدامة التنمية مرتكزات ضمن الثقايف البعد  ( 8 - 1)

 63 االقتصادية للمؤسسة ابلنسبة للشركات االجتماعية املسؤولية أمهية ( 9 - 1)

 76 أهم أصحاب املصاحل يف املؤسسة االقتصادية ( 10 - 1)

 86 املناطق احلرجة يف جمال تنفيذ االستدامة ( 11 - 1)

 92 كيف تصبح فائزا يف جمال االستدامة؟ ( 12 - 1)

 107 اجلودة أنظمة تطور مراحل ( 1 - 2)

 122 التحسني املستمر    املرتكز على عملية  (ISO 9001)منوذج نظام إدارة اجلودة  ( 2 - 2)

 142 وعملية التحسني املستمر 14001منوذج نظام اإلدارة البيئية األيزو   ( 3 - 2)

 159 (OHSAS 18001)وفق مواصفة السالمة املهنية  الصحة و منوذج نظام إدارة  ( 4 - 2)

 162 (ISO 45001)نظام يوضح خطوات تطبيق   ( 5 - 2)

 165 وفق مبدأ التحسني املستمر  (ISO 45001) متطلبات نظام ( 6 - 2)

 172 اإلطار العام ألنظمة اإلدارة املندجمة ( 7 - 2)

 178 اإلدارة املندجمة أنظمة تواجه اليت األخطار ( 8 - 2)

 192 ول(اهليكل التنظيمي لوظيفة أنظمة اإلدارة املندجمة )املقرتح األ ( 1 - 3)

 192 اهليكل التنظيمي لوظيفة أنظمة اإلدارة املندجمة )املقرتح الثاين( ( 2 - 3)

 200 املندجمة ألنظمة اإلدارة النظامي النموذج ( 3 - 3)

 201 املندجمة ألنظمة اإلدارة التناسقي النموذج ( 4 - 3)

 204 أنظمة اإلدارية املندجمة  وظيفة وتنفيذ  متطلبات إنشاء ( 5 - 3)

 208 املندجمة اإلدارة أنظمةتطبيق   فعالية ( 6 - 3)

 210 املراحل الرئيسية لعملية بناء نظام اإلدارة املندمج ( 7 - 3)
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 212 أنظمة اإلدارة املندجمةالسياسة يف  ( 8 - 3)

 213 املندجمة اإلدارة أنظمة سياسة صياغةعناصر  ( 9 - 3)

 218 (QHSE)املندمج  عن عملية التخطيط  مثال  ( 10 - 3)

 219 الصحة والسالمة املهنيةالبيئية و اجلودة،   :هرم دليل هيكل الواثئق يدمج كل من إدارة ( 11 - 3)

 221 املندجمة أنظمة اإلدارة يف العملية ( 12 - 3)

 227 عمليات تعديل املراجعة وفق مبدأ التحسني املستمر ألنظمة اإلدارة املندجمة ( 13 - 3)

 229 مة اإلدارة املندجمة يف املؤسسة االقتصادية من أجل حتقيق االستدامةآلية عمل أنظ ( 14 - 3)

األطةةراذ ذات املصةةلحة كسةةبيل لتحقيةةق    تلبيةةة متطلبةةاتيف  املندجمةةة    اإلدارة  أنظمةةةدور   ( 15 - 3)
 املؤسسة االقتصادية الستدامتها

233 

  مةةةن خةةةاللالقتصةةةادية  ايوضةةةح عمليةةةة الةةةتحكم والسةةةيطرة يف إدارة املخةةةاطر يف املؤسسةةةة   ( 16 - 3)
 تهاتحقيق استدامل  أنظمة اإلدارة املندجمة  تطبيق

236 

االقتصةةةادية  دجمةةةة يف الرفةةةس مةةةن مسةةةتوم األداء الشةةةامل للمؤسسةةةة  ندور أنظمةةةة اإلدارة امل ( 17 - 3)
 تحقيق استدامتهال

243 

قيةةةةق  خمطةةةةط دمينةةةةا لتحسةةةةني العمليةةةةات لنظةةةةام اإلدارة املنةةةةدمج )املتكامةةةةل( مةةةةن أجةةةةل حت ( 18 - 3)
 يف املؤسسة االقتصادية االستدامة

245 

أنظمةة اإلدارة املندجمةة كةة داة للتحسةني املسةةتمر مةن أجةل حتقيةةق متطلبةات االسةةتدامة يف   ( 19 - 3)
 االقتصادية املؤسسة

247 

 279 منوذج الدراسة ( 1 - 4)

 285 (Kolmogorov-Smirnov)اختبار كوملوكروذ مسري نوذ  ( 2 - 4)

 333 توزيس الطبيعي للبواقي )الفرضية الفرعية الثانية(طبيعة ال ( 3 - 4)

 333 التوزيس الطبيعي للبواقي املعيارية لالحندار )الفرضية الفرعية الثانية( ( 4 - 4)

 341 طبيعة التوزيس الطبيعي للبواقي )الفرضية الفرعية الثالثة( ( 5 - 4)

 342 الفرضية الفرعية الثالثة(التوزيس الطبيعي للبواقي املعيارية لالحندار ) ( 6 - 4)

 345 طبيعة التوزيس الطبيعي للبواقي )الفرضية الفرعية الرابعة( ( 7 - 4)

 345 التوزيس الطبيعي للبواقي املعيارية لالحندار )الفرضية الفرعية الرابعة( ( 8 - 4)

 351 طبيعة التوزيس الطبيعي للبواقي )الفرضية الرئيسية( ( 9 - 4)

 352 زيس الطبيعي للبواقي املعيارية لالحندار )الفرضية الرئيسية(التو  ( 10 - 4)
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 الصفحـــــــة  لحقنــــــــــــــــــــــوان املع  لحقرقم امل
 OHSASيتلجةد ن    ISO 9001املؤسسةا  ايتةت بق ةن مة مة  اة املن امل ) ة   قائمة    ( 01)

 يتل يئ ( يف اجلزائر ISO 14001يتلسالم  وايتصح  امله ي     18001
384 

 387 قائم  األسابذن احملكمني ( 02)

 388 لها ايت هائياالستماملن يف شك ( 03)

 395 حساب معامل ايتث ا  كروة اخ ميتفا يتالستماملناخت امل كدملدكروف مسري ةدف و ةتائج   ( 04)

 397 ايتتكراملا  وايت سب املئدي  خلصائص عي   ايت)ملاس  املي)اةي  ( 05)

 400 اخت امل ايتفرضيا  ايتفرعي  ( 06)

 406 اخت امل ايتفرضي  ايترئيسي  ( 07)

 412 اجل)ويتي   (F)قيم    ( 08)

 413 اجل)ويتي  (t)قيم    ( 09)
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 الصفحـــــــة  العنــــــــــــــــــــــوان 
 - شكر وعرفان

 - إهداء 
 ع -أ ة ـــــــــــــــــــــ قدمم

 املستدامة  املؤسسات االقتصادية لتعزيز كمدخل االستدامة حتقيق حنو التوجه األول: الفصل
 02 دـــــــــــــــــــــــــــــــ متهي

 03 للتنمية املستدامةاملبحث األول: اإلطار املفاهيمي  

 03 املطلب األول: التنمية املستدامة من حيث املفهوم واخلصائص

 03 الفرع األول: تعريف التنمية املستدامة

 13 الفرع الثاين: خصائص التنمية املستدامة 

 14 املطلب الثاين: التطور التارخيي ملفهوم التنمية املستدامة

 18 تنمية املستدامةاملطلب الثالث: أهداف ومبادئ ال

 19 الفرع األول: أهداف التنمية املستدامة

 21 مبادئ التنمية املستدامةالفرع الثاين: 

 23 وكيفية حتقيقها املطلب الرابع: أبعاد التنمية املستدامة

 23 الفرع األول: األبعاد األساسية للتنمية املستدامة

 30 للتنمية املستدامةالفرع الثاين: الرتابط بني األبعاد األساسية  

 32 الفرع الثالث: األبعاد الثانوية للتنمية املستدامة

 36 الثاين: من التنمية املستدامة إىل االستدامة يف املؤسسة االقتصادية املبحث

 36 ماهية االستدامة  املطلب األول:

 36 الفرع األول: مفهوم االستدامة

 39  االستدامة الفرع الثاين: أمهية

 40 االستدامة فرع الثالث: أهدافال

 43 (TBL)الفرع الرابع: االستدامة الثالثية  

 44 الفرع اخلامس: معايري إعداد تقرير االستدامة

 49 املطلب الثاين: ماهية املؤسسة املستدامة

 49 الفرع األول: تعريف املؤسسة املستدامة

 51 الفرع الثاين: خصائص املؤسسة املستدامة

 52 ثالث: أركان أو ركائز املؤسسة املستدامةالفرع ال
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 54 للمؤسسة االقتصادية رابح املطلب الثالث: االستدامة رهان 

 57 املطلب الرابع: املهام األساسية لوظيفة االستدامة على مستوى املؤسسة االقتصادية  

 60 املبحث الثالث: مرتكزات جتسيد االستدامة يف املؤسسة االقتصادية

 60 للمؤسسات االجتماعية ألول: املسؤوليةاملطلب ا

 60 الفرع األول: مفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسة

 63  الفرع الثاين: أمهية املسؤولية االجتماعية ابلنسبة للمؤسسة االقتصادية

 64 جماالت املسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصاديةالفرع الثالث:  

 66 ساسية لنجاح املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات االقتصاديةالفرع الرابع: الركائز األ

 67 األعمال يف املؤسسة االقتصادية أبخالقيات املطلب الثاين: االلتزام

 67 األعمال أخالقيات الفرع األول: مفهوم

 68  يف املؤسسة االقتصاديةالفرع الثاين: أمهية أخالقيات األعمال  

 69  ركات يف املؤسسة االقتصاديةالش املطلب الثالث: حوكمة

 69 الشركات حوكمة الفرع األول: مفهوم

 70 الفرع الثاين: أهداف حوكمة الشركات

 71 الفرع الثالث: مبادئ حوكمة الشركات

 73 املصلحة صحابأ  مع   احلوار خالل يف املؤسسة االقتصادية من االستدامة املطلب الرابع: ممارسة

 73 حاب املصاحل يف الفكر التنظيمي  الفرع األول: مفهوم أص

ــة   ــادية مــــن خــــالل ممارســ ــة االقتصــ ــلحة يف املؤسســ ــات ملتلــــف أصــــحاب املصــ ــاين: توقعــ ــرع الثــ الفــ
 االستدامة

79 

الفـــــرع الثالـــــث: أمهيـــــة احلـــــوار مـــــع أصـــــحاب املصـــــلحة مـــــن أجـــــ  حتقيـــــ  االســـــتدامة يف املؤسســـــة  
 االقتصادية

81 

 84  املؤسسة االقتصادية: طرق إدماج االستدامة يفرابعاملبحث ال

 84 املطلب األول: طريقة اعتماد رؤية وأسلوب تنفيذ صحيح

 88 املطلب الثاين: طريقة التشخيص والتعريف بسياسات االستدامة يف املؤسسة االقتصادية

 92 املطلب الثالث: طريقة بناء نظام ألداء االستدامة

 93 ة ضمن نظام اإلدارةاملطلب الرابع: طريقة دمج االستدامة يف املؤسس

 98 خالصة الفص  األول

 الفصل الثاين: التعريف مبكوانت أنظمة اإلدارة املندجمة
 101 دـــــــــــــــــــــــــــــــ متهي
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 102 (ISO 9001) املبحث األول: نظام إدارة اجلودة

 102 املطلب األول: مفاهيم حول إدارة اجلودة

 102  ةاجلود الفرع األول: مفهوم

 104 للجودة التارخيي التطورالفرع الثاين: 

 107 اجلودة الفرع الثالث: أمهية

 108 الفرع الرابع: مفهوم إدارة اجلودة الشاملة

 110 (ISO 9001)املطلب الثاين: ماهية نظام إدارة اجلودة 

 110 (ISO 9001)الفرع األول: مفهوم نظام إدارة اجلودة 

 112 (ISO 9001) التارخيي لنظام إدارة اجلودة الفرع الثاين: التطور

 113 (ISO 9001)الفرع الثالث: فوائد نظام إدارة اجلودة 

 115 (ISO 9001)الفرع الرابع: مراح  تطبي  وتقييم نظام إدارة اجلودة 

 ISO)اجلـودة   إدارة نظـام تطبيـ  فوائـد  علـى احلصـول يف املؤسسـات فشـ  الفرع اخلامس: أسـباب

9001) 
116 

 117 (ISO 9001)  اجلودة إدارة نظام املطلب الثالث: متطلبات

ــام إدارة اجلـــودة   وعمليـــة التحســـني   (ISO 9001)املطلـــب الرابـــع: لـــوة  العمليـــة املرتكـــز عليـــ  نظـ
 املستمر

121 

 125   (ISO 14001)  نظام اإلدارة البيئيةاملبحث الثاين: 

 125 املطلب األول: مفاهيم حول اإلدارة البيئية

 125 الفرع األول: تعريف اإلدارة البيئية

 127 الفرع الثاين: أمهية اإلدارة البيئية

 128 البيئية لإلدارة الفرع الثالث: املستلزمات األساسية

 129 البيئية اإلدارة الفرع الرابع: أهداف

 130 البيئية مستوايت اإلدارة الفرع اخلامس:

 131 (ISO 14001)البيئية    املطلب الثاين: ماهية نظام اإلدارة

 131 (ISO 14001)البيئية   اإلدارة الفرع األول: مفهوم نظام

 134 (ISO 14001)الفرع الثاين: التطور التارخيي لنظام اإلدارة البيئية  

 135  (ISO 14001) الفرع الثالث: فوائد نظام اإلدارة البيئية

 136  (ISO 14001) البيئية الفرع الرابع: مراح  تطبي  وتقييم نظام اإلدارة

 137  (ISO 14001) البيئية اإلدارة نظام املطلب الثالث: متطلبات
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وعمليــة التحســني   14001املطلــب الرابــع: لــوة  العمليــة املرتكــز عليــ  نظــام اإلدارة البيئيــة األيــزو  
 املستمر

141 

ــ مة امل نيــــة   ــحة والســ ــام إدارة الصــ ــث: نظــ ــث الثالــ  45001)و  (OHSAS 18001)املبحــ

ISO) 
143 

 143 املهنية الصحة والسالمة مفاهيم إدارة :األول املطلب

 143 املهنية الفرع األول: تعريف إدارة الصحة والسالمة

 146 املهنية إدارة الصحة والسالمة الفرع الثاين: أهداف

 147 املهنية السالمةإدارة الصحة و  أبعادالفرع الثالث:  

 148 (OHSAS 18001)املهنية   ظام إدارة الصحة والسالمةاملطلب الثاين: ماهية ن

 148 (OHSAS 18001)املهنية   الفرع األول: مفهوم نظام إدارة الصحة والسالمة

 149 (OHSAS 18001) املهنية نظام إدارة الصحة والسالمة الفرع الثاين: اتريخ

 151  (OHSAS 18001) الفرع الثالث: فوائد تطبي  نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية

 151 (OHSAS 18001)الفرع الرابع: مراح  تطبي  وتقييم نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية  

 152 (OHSAS 18001)املهنية   والسالمة الصحة إدارة املطلب الثالث: متطلبات نظام

 160 (ISO 45001)املطلب الرابع: نظام إدارة السالمة والصحة املهنية  

 160 (ISO 45001)ألول: مفهوم نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية  الفرع ا

 161 (ISO 45001)الفرع الثاين: خطوات تطبي  نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية  

 162 ( OHSAS 18001)و  (ISO 45001)الفرع الثالث: مقارنة بني  

 164 (ISO 45001)الفرع الرابع: متطلبات نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية  

 168 املبحث الرابع: أنظمة اإلدارة املندجمة )اجلودة، البيئة، الصحة والس مة امل نية(

 168 املطلب األول: ماهية أنظمة اإلدارة املندجمة

 168 الفرع األول: ماةا نقصد بنظام مندمج )متكام (

 169 (SMI)  الفرع الثاين: تعريف أنظمة اإلدارة املندجمة

 172 الثالث: املبادئ األساسية الندما  أنظمة اإلدارةالفرع 

 173 الفرع الرابع: خصائص أنظمة اإلدارة املندجمة

 175 بني األنظمة املكونة لإلدارة املندجمة وأهم التحدايت اليت تواجهها الدمج جماالتاملطلب الثاين: 

 175 جمةبني األنظمة املكونة لإلدارة املند  الدمج جماالتالفرع األول: 

 176 الفرع الثاين: حتدايت أنظمة اإلدارة املندجمة  

 180 املطلب الثالث: اإلجراءات املشرتكة وأوج  االختالف بني األنظمة املكونة لإلدارة املندجمة  
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 182 املطلب الرابع: الفوائد والعراقي  اليت حتول دون إدما  أنظمة اإلدارة املندجمة

 182 اإلدارة املندجمة  الفرع األول: فوائد أنظمة

 184 الفرع الثاين: عراقي  تنفيذ أنظمة اإلدارة املندجمة

 188 خالصة الفص  الثاين

 الفصل الثالث: حتقيق االستدامة يف املؤسسة االقتصادية من خ ل تطبيق أنظمة اإلدارة املندجمة 
 190 د ـــــــــــــــــــــــــــــــمتهي

املبحــث األول: وفيفــة أنظمــة اإلدارة املندجمــة ومتطلبــات إنجــاق ا مــن أجــل حتقيــق االســتدامة  
 يف املؤسسة االقتصادية

191 

 191 املطلب األول: وظيفة أنظمة اإلدارة املندجمة ومواصفات املسئول عنها يف املؤسسة االقتصادية

 191 ا التنظيميالفرع األول: أتسيس وظيفة أنظمة اإلدارة املندجمة وهيكله

 192 الفرع الثاين: مهام املسؤول عن أنظمة اإلدارة املندجمة )نظام اإلدارة املتكام ( 

 194 الفرع الثالث: لوحة قيادة وظيفة أنظمة اإلدارة املندجمة

 195 املطلب الثاين: أشكال وأنواع حتلي  وظيفة أنظمة اإلدارة املندجمة يف املؤسسة االقتصادية 

 196 ألول: األشكال املختلفة لتكام  أنظمة اإلدارة املندجمةالفرع ا

 198 الفرع الثاين: أنواع حتلي  وظيفة أنظمة اإلدارة املندجمة

 199 املطلب الثالث: لاة  إدما  أنظمة اإلدارة يف املؤسسات االقتصادية

 202 االقتصادية املطلب الرابع: متطلبات تنفيذ وظيفة أنظمة اإلدارية املندجمة يف املؤسسة

  أنظمة اإلدارة املندجمة يف املؤسســة االقتصــاديةعايري وفعالية تطبيق  املبحث الثاين: العوامل، امل
 من أجل حتقيق استدامت ا 

205 

مــن أجــ   االقتصــادية    املطلــب األول: العوامــ  املــؤثرة يف تطبيــ  أنظمــة اإلدارة املندجمــة يف املؤسســة
 حتقي  استدامتها 

205 

ــ مــــن أجــــ  حتقيــــ   االقتصــــادية    ب الثــــاين: معــــايري تطبيــــ  أنظمــــة اإلدارة املندجمــــة يف املؤسســــةاملطلــ
 استدامتها  

207 

ــة ــة اإلدارة املندجمــــة يف املؤسسـ ــث: فعاليــــة تطبيـــ  أنظمـ ــب الثالـ ــادية    املطلـ   مــــن أجـــ  حتقيــــ االقتصـ
 استدامتها

208 

يف املؤسســة االقتصــادية مــن  املبحث الثالث: مســارات معاجلــة رنانــر أنظمــة اإلدارة املندجمــة 
 أجل حتقيق استدامت ا 

210 

 210 املطلب األول: مسار مسؤولية اإلدارة لتطبي  أنظمة اإلدارة املندجمة  

 220 املطلب الثاين: مسار التحكم يف إدارة العمليات لتطبي  أنظمة اإلدارة املندجمة
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 220 املندجمة الفرع األول: توسيع خريطة العمليات لتطبي  أنظمة اإلدارة

 221 الفرع الثاين: إعادة النظر يف العمليات لتطبي  أنظمة اإلدارة املندجمة

 222 لتطبي  أنظمة اإلدارة املندجمة مقرتحات حول بعض العملياتالفرع الثالث:  

 223  لتطبي  أنظمة اإلدارة املندجمةاملطلب الثالث: مسار مراقبة وقياس أداء العمليات 

التعـــدي  علـــى املراجعـــة لتطبيـــ  أنظمـــة اإلدارة املندجمـــة وفـــ  مبـــدأ التحســـني    مســـاربـــع:  املطلـــب الرا
 املستمر

226 

 230 املبحث الرابع: أنظمة اإلدارة املندجمة ودورها يف حتقيق االستدامة للمؤسسة االقتصادية

ــبي   املطلــــب األول: دور أنظمــــة اإلدارة املندجمــــة يف تلبيــــة متطلبــــات األطــــراف ةات املصــــلحة   كســ
 لتحقي  املؤسسة االقتصادية الستدامتها

230 

املطلب الثاين: دور أنظمة اإلدارة املندجمـة يف الـتحكم يف املخـاطر االقتصـاديةب البيئيـة واالجتماعيـة  
 لتحقي  االستدامة يف املؤسسة االقتصادية

234 

ــتوى األداء ال ــع مـــــن مســـ ــة يف الرفـــ ــة اإلدارة املندجمـــ ــة  املطلـــــب الثالـــــث: دور أنظمـــ ــام  للمؤسســـ شـــ
 االقتصادية لتحقي  استدامتها

237 

 238 الفرع األول: مبادئ أنظمة اإلدارة املندجمة لتحقي  ألداء الشام 

 239 الفرع الثاين: مراح  دمج األداء الشام  يف أنظمة اإلدارة املندجمة  

متطلبـات االسـتدامة  املطلب الرابع: أنظمة اإلدارة املندجمة كأداة للتحسني املستمر من أج  حتقي   
 االقتصادية   يف املؤسسة

243 

 248 خالصة الفص  الثالث

 الفصل الرابع: دراسة ميدانية رلى جممورة من املؤسسات االقتصادية اجلزاقرية

 250 د ـــــــــــــــــــــــــــــــمتهي

 يف اقــع تطبيق ــاوو لضمان تطبيق أنظمــة اإلدارة املندجمــة  املبحث األول: ج ود الدولة املتبعة  
 اجلزاقر

251 

 251 املتبعة لضمان تطبي  نظام اجلودة يف اجلزائر الدولة املطلب األول: جهود

 255 املطلب الثاين: جهود الدولة املتبعة لضمان تطبي  النظام البيئي يف اجلزائر

 262 اجلزائر الصحة والسالمة املهنية يفاملطلب الثالث: جهود الدولة املتبعة لضمان تطبي  نظام 

 264 اجلزائر يف املندجمة اإلدارة أنظمة تطبي  املطلب الرابع: واقع 

 265 اجلزائر يف (ISO 9001) اجلودة إدارة نظام تطبي  الفرع األول: واقع 

 266 اجلزائر يف (ISO 14001) البيئة إدارة نظام تطبي  الفرع الثاين: واقع 

 267 يف اجلزائر  (OHSAS 18001)املهنية   والسالمة لصحةا نظام واقع تطبي  إدارة الفرع الثالث:
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 269 املبحث الثاين: اإلطار املن جي للدراسة امليدانية

 269 املطلب األول: إجراءات حتديد جمال الدراسة امليدانية

 272 املطلب الثاين: جمتمع وعينة الدراسة امليدانية

 274 اختياراها  راتومب  ابلدراسة املعنية املطلب الثالث: املؤسسات

 276 املطلب الرابع: منهج ومتغريات الدراسة امليدانية

 276 الفرع األول: منهج الدراسة

 277 الفرع الثاين: متغريات الدراسة امليدانية

املبحث الثالث: األدوات واألساليب اإلحصاقية املســتمدمة يف  ــع وحتليــل بيــاانت الدراســة  
  امليدانية

280 

 280 الدراسة امليدانية يف املستخدمة البياانت مجع  أدوات ول:املطلب األ

 284 الدراسة امليدانية يف املستخدمة البياانت حتلي  أدوات املطلب الثاين:

 287 )االستمارة(الدراسة امليدانية   أداة املطلب الثالث: صدق وثبات

 287 االستمارة الفرع األول: صدق

 290 الفرع الثاين: ثبات االستمارة

 292 املطلب الرابع: جماالت توزيع أداة الدراسة امليدانية )االستمارة(

 293 املعاجلة اإلحصاقية لبياانت الدراسة امليدانية، اختبار فرضياهتا ونتاقج ااملبحث الرابع:  

 293 املطلب األول: عرض وحتلي  خصائص عينة الدراسة امليدانية

 293  املؤسسات حم  الدراسةالدميوغرافية والوظيفية ملستجويب   اخلصائص الفرع األول: عرض وحتلي 

 296 خصائص املؤسسات حم  الدراسةتوزيع أفرد العينة حسب  الفرع الثاين: عرض وحتلي  

 299 أبعاد احملور األول من االستمارة حنو العينة أفراد عرض وحتلي  اجتاهاتاملطلب الثاين: 

 299 القيادة وااللتزام من احملور األولد  نتائج التحلي  اإلحصائي الوصفي لفقرات بع الفرع األول:

 301 سياسة نظام اإلدارة من احملور األوللفقرات بعد  الوصفي اإلحصائي التحلي  نتائجالفرع الثاين: 

 302 التخطيط من احملور األولبعد  لفقرات الوصفي اإلحصائي التحلي  نتائجالفرع الثالث:  

 305 املعلومات املوثقة من احملور األولبعد  لفقرات الوصفي اإلحصائي التحلي  نتائجالفرع الرابع: 

 307 التدقي  الداخلي من احملور األولبعد   لفقرات الوصفي اإلحصائي التحلي  نتائجالفرع اخلامس: 

 308 مراجعة اإلدارة من احملور األولبعد  لفقرات الوصفي اإلحصائي التحلي  نتائجالفرع السادس: 

إجــراءات التحســني املســتمر مــن  بعــد    لفقــرات  الوصــفي  اإلحصــائي  التحليــ   تــائجنالفــرع الســابع:  
 احملور األول

310 

 312 احملور األول من االستمارة ألبعاد الوصفي اإلحصائي التحلي  الفرع الثامن: نتائج
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 314 عرض وحتلي  اجتاهات أفراد العينة حنو أبعاد احملور الثاين من االستمارةاملطلب الثالث:  

األداء الشـــــام  )االقتصـــــاد ب  نتـــــائج التحليـــــ  اإلحصـــــائي الوصـــــفي لفقـــــرات بعـــــد    الفـــــرع األول:
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هددد هذههدددراهة  ىلةتدددحهأثه تطددد أهظمدددإله رة ددددهظ للدددحهةالةىلئهةوا صدددحه سالدددتلئنهة ة ىدددحه ة  ددد حه ة  ددد  حهةو ا دددحه سددد ه   دددده
ةالتددا ة حهاهةوست ددالقهةالدا دداللاحهةة،ةوإلاددحنه ال ددله دد هلدد اهة الددإل ه سدد ه ةدددظهةددإله دد هةالتددا ة حه ظ للددحهةالةىلئهةوا صددحه ددراه

 ست حهةدا اللاحهج،ةوإلاحهه18أتاةال حه ىلد حهاهه155ها لال.ه  ةستغهال لهمتهةتاخ ةمهظلةئهةالتالالىلئهح ثه ز ذةوست القه ة ل دحهب 
طة ذهظ للحهةالةىلئهةوا صحه سالتلئنهة ة ىحه ة   حه ة    حهةو ا حنه بسغه  لهةالتاة الانقهةو رتجلحه ة  الحلحه سا س دإلهةاح دالو ه

إلهال هلال حهأح الو حهظمهاالكه(ه تصسذههراهة  ىلةتحهأثهظ هههSPSS.25اة الانقهابتاخ ةمهبإلان جه).ه بل ه لالةحهب الانقههراهةالت108
(ه سددددد ه   ددددددهةالتدددددا ة حهاهISOه45001ظ ههOHSASه18001 هISOه14001نهISOه9001 ارة ددددددهظ للدددددحهةالةىلئهةوا صدددددحه)

  دداهةألةاهة مددال إله)ةألةاهنهةئهة ا  دداهةو ددالإللأبه للددحةىل ةددالته رة دددههددراهةأةوست ددالقهةالدا دداللاحهةة،ةوإلاددحه ال ددله دد هلدد اه
ةالدا اللينهةألةاهةالجالال  ه ةألةاهة ة ى (ههلراهةوست القه ةو المهحهةاجيالب حهاهة ادثم ه سد ه ارسةدالقه ىلتةدالقهظصد اللهةو دس حه
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(ISO 14001(نه لالمهألةىلئهة   حه ة    حهةو ا حه)ه18001OHSASه45001ظ ههISOه.) 

 

Abstract: 

The Aim of the study is to investigate the impact of the Integrated management systems 

Quality, Environment, Occupational Health and Safety On achieving Sustainability in the 

Algerian economic companies, through identifying the status of both Sustainability and the 

Integrated management systems in these companies and the Relationship between them. For This 

aim, the study distributed 155 questionnaires in 18 companies That implemented the Integrated 

Management System Quality, Environment and Health. In This regard the valid questionnaires 

Were 108. The study used SPSS, V25 to test the data and reached the following result, There is a 

significant effect to implement the Integrated management systems (ISO 9001, ISO 14001 and 

OHSAS 18001 or ISO 45001) on achieving Sustainability in Algerian economic companies,  

And That is through the Link between the application of these systems and the continuous 

improvement tool, improving the overall performance (economic performance, social 

performance and environmental performance) of these companies and The positive contribution 

in influencing the requirements and desires of the stakeholders and Finally controlling the overall 

risks (economic, social and environmental) of the Algerian economic companies. 

 The study produced a number of suggestions, the most important of which was the need 

to focus on integrated management systems as a Key element when developing the Strategy of 

economic institutions, in order to ensure That they are inclusive of the various aspects of work 

That contribute to their Sustainability, the most important point must also be made of the need 

for This method to be dynamic, immobile and developable. 

Key words: Sustainability, The sustainable Enterprise, Integrated Management Systems, Quality 

Management System (ISO 9001), Environmental Management System (ISO 14001), 

Occupational Health and Safety Management System (OHSAS 18001 or ISO 45001). 
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Résumé: 

Le but de l'étude est d'étudier l'impact des systèmes de management intégrés de la qualité, 

de l'environnement, de la santé et de la sécurité au travail sur la réalisation de la durabilité dans 

les entreprises économiques algériennes, en identifiant le statut de la durabilité et des systèmes 

de management intégrés dans ces entreprises et la relation entre eux. Pour cet objectif, l'étude a 

distribué 155 questionnaires dans 18 entreprises ayant mis en place le Système de Management 

Intégré Qualité, Environnement et Santé. À cet égard, les questionnaires valides étaient 108. 

L'étude a utilisé SPSS. V25, pour tester les données et a atteint le résultat suivant, il y a un effet 

significatif pour mettre en œuvre les systèmes de gestion intégrés (ISO 9001, ISO 14001 et 

OHSAS 18001 ou ISO 45001) sur atteindre la durabilité dans les entreprises économiques 

algériennes, et cela à travers le lien entre l'application de ces systèmes et l'outil d'amélioration 

continue, l'amélioration de la performance globale (performance économique, performance 

sociale et performance environnementale) de ces entreprises et la contribution positive en 

influençant les exigences et désirs des parties prenantes et Enfin la maîtrise des risques globaux 

(économiques, sociaux et environnementaux) des entreprises économiques algériennes. 

L'étude a produit un certain nombre de suggestions, dont la plus importante était la 

nécessité de se concentrer sur les systèmes de management intégrés en tant qu'élément clé lors de 

l'élaboration de la stratégie des institutions économiques, afin de garantir qu'ils incluent les 

différents aspects du travail qui contribuent Pour leur pérennité, le point le plus important doit 

également être fait sur la nécessité pour cette méthode d'être dynamique, immobile et évolutive. 

Mots clés: Développement Durable, Entreprise Durable, Systèmes de Management Intégrés, 

Système de Management de la Qualité (ISO 9001), Système de Management Environnemental 

(ISO 14001), Système de Management de la Santé et de la Sécurité au Travail (OHSAS 18001 

ou ISO 45001). 
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