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 صدؽ اهلل العظيم
اٟتمد هلل جل جبللو وعظيم سلطانو ٛتدا كثَتا طيبا مباركا فيو حىت يبلغ اٟتمد منتهاه على أف سهل 

 العمل ا١تتواضع راجيُت من ا١توذل أف يتقبلو خالصا لوجهولنا طريقا نبتغي فيو علما ويسر لنا إ٘تاـ ىذا 
 الكرًن وأف ٬تعلو علما ينتفع بو 

 ومن مث نتقدـ ّتزيل الشكر إذل كل من:
وعلى توجيهاتو الذي شرفنا باإلشراؼ على إ٧تاز ىذا البحث  فاتح زعيتراألستاذ الفاضل، الدكتور 

 القيمة 
 لى قبو٢تم مناقشة ىذا البحث تذة الكراـ أعضاء ٞتنة ا١تناقشة عاألسا

 ساعدنا على إ٧تازهوكل من
 فاللهم جازىم عنا خَت جزاء يرضيهم

َ



 

 

 ملخص البحث

ىدفت ىذا البحث إذل دراسة مسا٫تة تبٍت نظاـ اإلدارة البيئية يف ٖتسُت الصورة الذىنية للمؤسسة االقتصادية وذلك من خبلؿ 
إجراء دراسة ميدانية يف مؤسسة اقتصادية ، وقد مت تقسيم البحث إذل جزئُت جزء نظري مت التطرؽ فيو إذل أبرز ا١تفاىيم ا١تتعلقة 

اإلدارة البيئية وأيضا إذل ٣تموعة من ا١تفاىيم و األساسيات ا١تتعلقة بالصورة الذىنية للمؤسسة االقتصادية، أما باإلدارة البيئية ونظاـ 
 اٞتزء الثاين فقد ٘تثل يف اٞتانب التطبيقي ١تؤسسة اقتصادية بوالية برج بوعريريج.

ة رئيسية حيث وزعت على توظيف االستبانة كأداة ْتثي كمامت االعتماد على ا١تنهج الوصفي التحليلي،  متللوصوؿ إذل ىذا ا٢تدؼ 
يف ميداف الدراسة، كما مت االستعانة ٔتجموعة من األدوات اإلحصائية يف معاٞتة ببيانات مفردات ٣تموعة من العاملُت  واإلداريُت 

البيئية والصورة الذىنية، كما أف أف ىناؾ عبلقة موجبة بُت نظاـ االدارة عينة البحث والختبار الفرضيات ، ولقد مت التوصل إذل 
 تبٍت نظاـ اإلدارة البيئية يؤثر على الصورة الذىنية .

 الذىنيةالقطاع البيئي، الصورة نظام اإلدارة البيئية،  ،اإلدارة البيئية: الكلماتالمفتاحية
 
 
 
َ

Abstract 

This research returned to studying the contribution of adopting the interface management 

system hn improving the mental image if the economic diamond by conducting a careful 

study in an economic institution,as for the second part, it has an example in the parctical 

aspect . 

Access to this file was based on the descriptive analytcalapproach , and the questionnaire was 

employed as a major holistic tool, as i twas distributed to a group of workers. The 

administrative field in the study, as wall as the use of limited tools in dealing with the 

vocabulary hours of the research sample and for testing the hypotheses. 

Keywords :. Environmental management, Envronmental managementsystem, 

Environmentalsector, Mental image 
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  أ
 

أصبحت جهود ٛتاية البيئة ا٢تادفة إذل اٟتفاظ على توازف البيئة وترشيد استخداـ مواردىا الطبيعية وكذا منع 
منو ضرورة ٬تب إدراجها كبعد أساسي يف عملية التنمية للوصوؿ إذل تنمية مستدٯتة تليب د حدوث التلوث أو اٟت

احتياجات اٞتيل اٟتارل دوف اإلضرار بقدرة األجياؿ القادمة على تلبية احتياجاهتا ذلك قصد تعظيم ا١تكاسب 
االعتبارات البيئية يدخل ضمن اٟتالية وا١تستقبلية بالًتكيز على اٞتوانب الكمية والنوعية للنمو حيث أف مراعاة 

يعترب القطاع البيئي من القطاعات األكثر أ٫تية يف أي بلد نظرا أل٫تيتو وعبلقتو باٟتفاظ ، حيث متطلبات التنمية
ختبلؼ القطاع العديد من ا٠تدمات ٞتميع ا١تؤسسات اإلقتصادية باعلى اٞتانب البيئي للمجتمعات، ويقدـ ىذا 

 أنواعها.   
وات ا١تاضية ارتقى الوعي البيئي يف الدوؿ ا١تتقدمة حيث صدرت يف تلك الفًتة العديد من خبلؿ العشر سن

الدراسات و األْتاث ا١تتخصصة يف كيفية التحكم يف التلوث الصادر عن ا١تشاريع الصناعية واالقتصادية، ومت سن 
من خبل٢تا تسيَت شؤوف البيئة يف العديد من التشريعات واللوائح ٟتماية البيئة، ٦تا أدى بالبحث على أداة يتم 

ا١تشاريع ٘تثلت يف اإلدارة البيئية اليت تعترب امتداد حديث ١تفهـو اإلدارة ٔتعناه العاـ وخاصة عند تطبيقو على 
مستوى وظائف اإلدارة و ذلك من خبلؿ آليات ٥تتلفة لتحقيق أىداؼ معينة باإلضافة إذل تنامي الوعي البيئي،  

اـ بوجود أنظمة بيئية هتتم بتوجيو ا١تشاريع ٨تو مراعاة البيئة يف كل أعما٢تا كما ظهر أيضا ما كما زاد مؤخرا االىتم
 .14001يسمى بنظاـ اإلدارة البيئية 

تعترب الصورة الذىنية من أىم أىداؼ ا١تؤسسات اإلقتصادية واليت تساىم يف تكوين اآلراء و اٗتاذ القرارات 
تصرفاهتم إتاه ا١تؤسسات ا١تختلفة، فهي تعكس الواقع و ٖتمل ا١تعلومات  و تشكيل سلوؾ األفراد و التأثَت يف

عنو إذل العقل اإلنساين الذي يتصف بعدـ مواجهتو للواقع مباشرة و إ٪تا يعتمد الوصف بدال من ذلك، لذا 
م ا٠تطط أدركت ا١تؤسسات االقتصادية ضرورة دراسة صورهتا السائدة يف أذىاف اٞتماىَت و اٗتاذ السياسات و رس

 الكفيلة لتكوين صورة على النحو الذي تتمناه أو تصحيحها يف حالة االضطرابات اليت تصيبها.

 أوال: إشكالية الدراسة
 و من خبلؿ ماسبق ٯتكن طرح اإلشكالية التالية:  

ورة الذىنية للمؤسسة االقتصادية من وجهة إلى أي مدى يساىم تبني نظام اإلدارة البيئية في تحسين الص
 نظر مسؤولي المؤسسة؟

 و يندرج ٖتت ىذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية:
 اإلدارة البيئية ؟نظاماالقتصادية ٤تل الدراسة ىل تتبٌت ا١تؤسسة  -
 ؟ٖتسُت الصورة الذىنية ٤تل الدراسة على ىل تركز ا١تؤسسة االقتصادية  -
 ىل توجد عبلقة بُت نظاـ اإلدارة البيئية و الصورة الذىنية؟ -
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 ىل يؤثر نظاـ اإلدارة البيئية على الصورة الذىنية للمؤسسة االقتصادية؟ -
 ثانيا: فرضيات الدراسة

١تعاٞتة إشكالية الدراسة مت طرح ٣تموعة من الفرضيات اليت ساعدت يف اإلجابة عن السؤاؿ الرئيسي مشكلة 
 الدراسة و كانت أقرب الفرضيات الفرعية كما يلي:

 الفرضية العامة .1

 نية للمؤسسة اإلقتصادية بشكل جيد. نظاـ اإلدارة البيئية يف ٖتسُت الصورة الذىيساىم تبٍت
 الفرضيات الفرعية .2
 تتبٌت  ا١تؤسسة اإلقتصادية ٤تل الدراسة نظاـ اإلدارة البيئية. -
 ا١تؤسسة االقتصادية إذل ٖتسُت صورهتا الذىنية.تسعى  -
 توجد عبلقة بُت نظاـ اإلدارة البيئية و الصورة الذىنية. -
 يؤثر نظاـ اإلدارة البيئية على الصورة الذىنية. -

 ثالثا: أىمية الدراسة

٭تتوي موضوع مسا٫تة اإلدارة البيئية يف ٖتسُت الصورة الذىنية للمؤسسة اإلقتصادية على قدر كبَت من 
تقـو ٓتلق  األ٫تية ذلك ألف نشاط اإلدارة البيئية تسمح ٢تا باالستمرارية والتعرؼ على صورهتا لدى ٚتهورىا  كما

جو من الثقة بُت ا١تؤسسة و ٚتاىَتىا الداخلية و ا٠تارجية فهدؼ أي مؤسسة ىو كسب تأييد و والء من تتعامل 
معهم كذلك فهي تساعد على اإلىتماـ بصورهتا الذىنية لدى زبائنها ألساس التميز خاصة يف أسواؽ شديدة 

 ا١تنافسة.

 رابعا: أىداف الدراسة

ٖتقيق ىدؼ رئيسي يتمثل يف: "التعرؼ على دور اإلدارة لبيئية و مسا٫تتها يف هتدؼ ىذه الدراسة إذل 
ٖتسُت الصورة الذىنية للمؤسسة اإلقتصادية"، و للوصوؿ إذل ىذا ا٢تدؼ ٬تب ا١ترور على ٚتلة من األىداؼ 

 ٯتكن إ٬تاز أ٫تها يف ما يلي:

 نية للمؤسسة اإلقتصادية؛صورة الذىتقدًن إطار نظري ١توضوع اإلدارة البيئية و عبلقتها بال -
 و أىم متطلباتو؛ ISO14001تسليط الضوء على نظاـ اإلدارة البيئية -
 التنبيو على ضرورة تبٍت نظاـ اإلدارة البيئية من طرؼ ا١تؤسسات االقتصادية؛ -
 ة اإلقتصادية وإدارهتا وتصميمها؛الوقوؼ على تكوين الصورة الذىنية للمؤسس -
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 بأف نظاـ اإلدارة البيئية يساىم يف ٖتسُت الصورة الذىنية للمؤسسة؛ التوضيح -
 ٯتكن االستفادة منها؛الوصوؿ إذل نتائج من خبلؿ ىذه الدراسة  -

 خامسا: أسباب اختيار الموضوع

 الختيار ىذا ا١توضوع، ٯتكن ذكرىا كاآليت: بالباحثتُت دفعت وموضوعية ذاتية ىناكأسباب

 وتتمثل يف: أسباب ذاتية: 

 االىتماـ با١تواضيع اٟتديثة يف اإلدارة ْتكم التخصص. -
 إشباع رغبة ذاتية يف التوسع أكثر يف ا١توضوع والتطرؽ إذل حيثياتو. -
 ا١تسا٫تة يف فتح ٣تاؿ لدراسة جوانب أخرى من ا١توضوع مستقببل. -

 وتتمثل يف: أسباب موضوعية: .1

 تزايد أ٫تية تبٍت نظاـ اإلدارة البيئية كتوجو إداري حديث. -
 ارتفاع الوعي البيئي لدى ا١تؤسسات اإلقتصادية. -
 ا١تسا٫تة ا١تباشرة لئلدارة البيئية يف ٖتسُت الصورة الذىنية للمؤسسة اإلقتصادية. -

 سادسا: حدود الدراسة
 ىناؾ حدود زمانية و حدود مكانية ٬تب ٖتديدىا، و ٯتكن توضيحها كاآليت:

الواقعة يف والية برج  Géantبحث يف ا١تؤسسة االقتصادية تضمن اٞتانب ا١تيداين ال الحدود المكانية: .1
 بوعريريج.

 2021/2022خبلؿ السنة اٞتامعية  يف شهر ماي  ٘تت الدراسة ا١تيدانية للبحث الحدود الزمانية: .2
 ماي. 28ماي ومت اسًتجاعها يـو  25حيث مت توزيع االستبانة 

 سابعا: الدراسات السابقة
الفعالة ١توضوع الدراسة و التمكن من ضبط اإلشكالية ا١تطروحة و التوصل إذل بقصد ا١تعاٞتة ا١توضوعية و 

نتائج جديدة و تقدًن توصيات و اقًتاحات ٔتا يقدـ قيمة مضافة يف ٣تاؿ التخصص  قامت الباحثتُت باالطبلع 
 على بعض الدراسات على ا١تستوى احمللي و الدورل و فيما يلي البعض منها:
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 ربيةدراسات باللغة الع .1
"دور اإلدارة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة"،  بعنواف  إلهام يحياويو نجوى عبد الصمد دراسة   -

ورقة ْتثية مقدمة ضمن فعاليات ا١تلتقى الوطٍت ا٠تامس حوؿ اقتصاد البيئة و أثره على التنمية ا١تستدامة، كلية 
 .2008نوفمرب  12-11العلـو االقتصادية و التسيَت جامعة سكيكدة، يومي 

تناولت الباحثتاف ضمن العمل ا١تقدـ ٣تموعة من العناصر حوؿ مفهـو اإلدارة البيئية، نشأهتا و تطورىا، 
السياسة البيئية، التخطيط البيئي، التنفيذ و  (متمثلة يف ISO14000ومتطلبات اإلدارة البيئية ْتسب ا١تواصفات 

مث مت التطرؽ إذل أثر تطبيق اإلدارة البيئية على  )التشغيل، إجراءات الفحص و التصحيح، مراجعة اإلدارة البيئية 
التنمية ا١تستدامة الذي ٘تحور حوؿ ثبلث عناصر أساسية ٪تثلت يف ٖتقيق وفورات يف التكاليف و زيادة يف 

 باإلضافة إذل ٣تموعة من ا١تنافع اإلجتماعية و البيئية. اإليرادات،

 جوانب االستفادة من الدراسة
تتفق ىذه الدراسة مع الدراسة الراىنة يف أ٫تية متطلبات نظاـ اإلدارة البيئية والعناصر ا١تفاىيمية لئلدارة   

 البيئية وقد مت االستفادة منها يف اٞتانب النظري.

 ،"في تسيير المؤسسات الجزائرية ISO 14001نظام اإلدارة البيئية"ٖتت عنواف مكانة  شتوح وليددراسة  -
 :2014، 02، العدد 07مقاؿ منشور يف ٣تلة الواحات للبحوث و الدراسات، ٣تلد 

ث يف ىذه الدراسة إذل مدى مسا٫تة نظم اإلدارة البيئية يف تسيَت ا١تؤسسات، و كانت عينة تطرؽ الباح
و مدى انعكاس ذلك على التميز اقتصاديا و )ا١تؤسسات اٞتزائرية، ا١تغربية، التونسية (كل منالدراسات تشمل  

دارة البيئية بُت الدوؿ الثبلثة و روقات يف االىتماـ بتطبيق نظم اإلٕتاريا كما حاوؿ من خبلؿ ذلك معرفة أىم الف
نظم اإلدارة البيئية و عدـ التزامها البيئي توصل الباحث إذل نتيجة مفادىا عدـ اىتماـ معظم ا١تؤسسات اٞتزائرية ب

 اٞتاد ٦تا أدى إذل فقداف الكثَت من ا١تكاسب و التجارية.

 جوانب االستفادة من الدراسة

تتفق ىذه الدراسة مع الدراسة الراىنة يف مدى مسا٫تة تبٍت نظاـ اإلدارة البيئية ومدى انعكاسو على اجملاؿ 
 يف اٞتانب النظري.االقتصادي وقد مت االستفادة منها 

 بسوق للمستهلكين الذىنية الصورة بناء في التسويقي الخداع أثر "بعنواف الخطيب محمد علي سةدرا -
 ".األردني الخدمات
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 التسويقي ا٠تداع على التعرؼ إذل سةراالد دفت، ى2011 سنة األعماؿ إدارة ٗتصص ماجستَترسالة 
 ا٠تدماتية الشركات يف وطبيعتو ا٠تدمايت، القطاع يف ا١تادي احمليط ، األسعار ، ا١تعلومات ، ا١تنتجات بأنواعو
 اسم ٖتت تندرج واليت أخبلقيةالبل التسويقية ا١تمارسات حوؿ ئهمراأ واستطبلع الزبائن جهة من ا٠تاصة األردنية
 لدى معينة الذىنية الصورة بناء يف بأنواعو التسويقي ا٠تداع اثر على التعرؼ وكذلك التسويقي ا١تزيج يف ا٠تداع
 .والسلوكي والوجداين ا١تعريف للبعد وفقا الزبائن

 الذين يتعاملوف الزبائن وىم البحث ٣تتمع من تتكوف واستبانة التحليلي، الوصفي ا١تنهج الباحث استخدـ
 وعينة النقل، الفنادؽ ا١تقاوالت، السياحة البنوؾ ، الصحة ، التعليم قطاعات يف العاملة ا٠تدماتية الشركات مع

 .1100  قدرت طبقية عشوائية

بأنواعو )ا١تنتجات ا٠تدمية، وا١تعلومات الًتو٬تية، واألسعار،  ىل يدرؾ الزبوف ا٠تداع التسويقي السؤال الرئيسي:
 واحمليط ا١تادي( يف قطاع ا٠تدمات ا٠تاصاألردين؟

 النتائج أىم

 ا٠تاص ا٠تدمات قطاع يف ا٠تدماتية الشركات أف ترى سةراالد عينة أف اإلحصائي التحليل النتائج أظهرت       
 يف الزبائن أف إذل ذلك يشَت ،ما جدا عاؿ ٔتستوى ا١تنتوجات مستوى على التسويقي ا٠تداع ٘تارس األردف يف

 الغش أساليب على معتمد التسويقي بالدور تقـو الشركات تلك باف قناعة لديهم ا٠تدماتية ا١تنظمات تلك
 قطاع يف ا٠تدماتية اتركالش بأف ترى سةراالد عينة أف اإلحصائي التحليل نتائج أظهرت ا١تختلفة، وا٠تداع

 تلك يف الزبائن أف ذلك إذل يشَت ما جدا، عاؿ مستوى على التسويقي ا٠تداع ٘تارس األردف يف ا٠تاص ا٠تدمات
 .العمر فئات حسب لديهم الذىنية الصورة تتغَت ا٠تدماتية ا١تنظمات

 ا٠تدمات قطاع يف ا٠تدماتية الشركات تلك بأف ترى سةراالد عينة أف اإلحصائي التحليل نتائج أظهرت       
 تلك يف إف الزبائن ذلك إذل يشَت ما جدا عاؿ ٔتستوى األسعار على التسويقي ا٠تداع ٘تارس األردف يف ا٠تاص

 من وا٠تداع للغش السلبية اآلثار سةدراال بينت كما، وا٠تداع الغش على معتمدة التسويقي بالدور تقـو الشركات
 من اٟتاضر الوقت يف الشركات بو تقـو اليت اإلسبلـ منها ا١تهٍت البيوع أنواع كذلك اإلسبلمية لشريعة رانظ جهة

 الشركات باف ترى سةراالد ةعين أف اإلحصائي التحليل أظهرت النتائج كما،  الزبائن ٕتاه أخبلقية غَت ٦تارسات
 باف إذل يشَت ما، عاؿ ا١تادي احمليط على التسويقي ا٠تداع ٘تارس األردف يف ا٠تاص ا٠تدمات قطاع يف ا٠تدماتية

 أساليب على تعتمد التسويقي بالدور تقـو الشركات باف عالية قناعة لديهم ا٠تدماتية ا١تنظمات تلك يف الزبائن
 .ا١تختلفة التسويقي وا٠تداع الغش
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 التسويقي ا٠تداع ٘تارس األردف يف ا٠تدمات قطاع يف ا٠تدماتية الشركات باف إحصائية داللة ذو اثر يوجد       
 ذىنية صورة يكوف ما، لتسعَتيا وا٠تداع ا١تادي للمحيط الًتو٬تية ا١تعلومات، ا٠تدماتية ا١تنتجات مستوى على

 الشركات ـزاالت عدـ إذل اإلحصائي التحليل نتائج أشارت كما. الزبائن أذىاف يف الشركات تلك عن سلبية
 .ا١تختصة الرٝتية اٞتهات قبل من ٤تددة تسعَتة وجود عدـ ذلك يف والسبب، بأسعار

 األمر الذي با٠تداع يقبل ا٠تدمة لتلك الفعلية اٟتاجة لكن الزبوف على ٯتارس تسويقي خداع ىناؾ أف تبُت    
 .الزبوف مصلحة إذل النظر دوف مصاٟتها ٖتقيق إذل بالشركات أدى

 .وا١تقاوالت اإلنشاءات قطاع يف كاف خداع واقل واالتصاالت النقل قطاع يف خداع ىناؾ أف تبُت  

 تعتربأف ىذه الدراسة،  حيث ٠تدمايتا القطاع يف التسويق يف ٯتارس الذي ا٠تداع عن الكشف الباحث حوؿ   
 كبَت بشكل ركزت أهنا إال النتائج وبعض، ا١تستخدـ ا١تنهج يف هااك،واشًت  الباحث سةراد فرضيات لوضع كسند

 .الفرضيات على توفرىا وعدـ، التخصص حكم وىذا فيو، ا١تستخدـ وتبلعب، التسويقي اٞتانب على

 جوانب االستفادة من الدراسة

وقد مت االستفادة منها يف اٞتانب  بأنواعو التسويقي ا٠تداع على التعرؼتتفق ىذه الدراسة مع الدراسة الراىنة يف 
 النظري.

 إدارة الصورة الذىنية للمؤسسات اإلعالمية عبر شبكات التواصل" بعنواف فاطمة ىمالدراسة  -
 ."االجتماعية

 معرفةىدفت الدراسة إذل  2021أطروحة دكتوراه ٗتصص إعبلـ وتكنولوجيا االتصاؿ اٟتديثة سنة 
 الكشف، االجتماعي التواصل شبكات عرب اإلعبلمية للمؤسسات الذىنية الصورة إدارة تيجياتواسًتا أساليب

 صفحة مضامُت خبلؿ من "اٞتزيرة اإلعبلمية شبكة" ١تؤسسة الذىنية الصورة إدارة يف ا١تتبعة األساسية حلراا١ت عن
 اٞتزيرة شبكة" ١تؤسسة الذىنية الصورة إدارة أشكاؿ على التعرؼوكذلك  الفيسبوؾ موقع على "اٞتزيرة ىنا"

 .الفيسبوؾ موقع على "اٞتزيرة ىنا" صفحتها عرب "اإلعبلمية

 على التعرؼ من الباحث ٘تكن اليت العلمية الطريقة باعتباره" :التحليلي الوصفي ا١تنهج اختيار مت وقد
 مت اليت، األنسب فهما "ا١تضموف ٖتليل" ةأدا، واالعتماد على ٢تا ا١تكونة العوامل حيث من ا١تدروسة الظاىرة
 . الفيسبوؾ على "اٞتزيرة ىنا" اإلعبلمية اٞتزيرة شبكة مؤسسة صفحة وراتمنش من عينة على تطبيقها
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كيف ٕتلت إدارة الصورة الذىنية ١تؤسسة شبكة اٞتزيرة اإلعبلمية من خبلؿ منشورات السؤال الرئيسي: 
 صفحتها "ىنا اٞتزيرة" على موقع الفيسبوؾ؟

 النتائج أىم 

 األوذل بالدرجة "والتفرد والتميز والعا١تية الريادة" وترويج ترسيخ إذل اإلعبلمية اٞتزيرة شبكة مؤسسة تسعى   
  .ٚتاىَتىا لدى عنها مرغوبة كصورة

 مدروس بشكل التنظيمي وىيكلها ا١تؤسسة يف وا١تهمة ئدةراال القطاعات بعض ذكر وتعتمد الشبكة تتعمد   
   .ا١تؤسسية وىويتها وأىدافها قيمها يدعم ومقصود

 وىم االجتماعي، التواصل شبكات فضاء ضمن ٯتثلونو ٔتا "ا١تؤثرين" ب اإلعبلمية اٞتزيرة شبكة مؤسسة اىتماـ   
 .سةراالد عينة يف أيضا ري أ وكقادة "األشخاص" الفاعلوف

 ومتكرر، دائم بشكل ريادهتا زراإب على "اٞتزيرة ىنا" صفحتها خبلؿ من اإلعبلمية اٞتزيرة شبكة سسةؤ م ركزت   
 إدارة يف تساىم قيمة عشرة ثبلثة سأر  على % 24.27 بنسبة القيم فئة يف للريادة األوؿ الًتتيب أكده ما وىو

 .والتفرد وا١تكانة والعا١تية الريادة على مبنية التنافسية ميزهتا على اٞتزيرة ٝتعة اعتمدت ومنو اٞتزيرة، شبكة صورة

 والتموقع العا١تية إذل خبل٢تا من هتدؼ اليت لصورهتا ركيزتُت والتجديد واٞتدة اإلنسانية قيميت اٞتزيرة تَػْعَترّب    
 .واالنتشار

 واليت أىدافها يفوية كأول الرقمية ا٢توية تعزيز وكذا التميز زراإب إذل اإلعبلمية اٞتزيرة شبكة مؤسسة هتدؼ   
 ٔتا ،"اٞتزيرة ىنا" صفحة عرب صورهتا إدارة يف وذلك التوارل، على % 24.66 و % 66.11 نسبيت سجلت

 فئة يف األوذل زراكا١ت يف ترتب اليت ا١تظاىر كوهنا التكنولوجيا ومواكبة واالنتشار العا١تية ٨تو ا١تؤسسية ىويتها ٮتدـ
 .ا١تؤسسية ا٢توية

 ٥تتلف يف صفحاهتا عرب الرقمي التواجد خبلؿ من التكنولوجيا، ٔتواكبة الرقمية ىويتها اٞتزيرة شبكة تعزز    
 .الرقمية منصاهتا عرب الرقمي إعبلمها ودعم االجتماعي التواصل شبكات

 ثاالًت  بدعم العربية، شرعيتها تثبيت مقابل يف العا١تية اإلعبلمية السوؽ يف ١تتوقعها اٞتزيرة شبكة تكرس  
 .العربية واالجتماعية السياسية بالقضايا واالىتماـ العربية اللغة نشر وتعزيز واإلسبلمي، العريب اٟتضاري

 من منها ا١تعريف البعد ٖتقق حيث الذىنية، لصورهتا الثبلث األبعاد اإلعبلمية اٞتزيرة شبكة مؤسسة حققت    
 الوجداين البعد وٖتقق ،"اٞتوائز" و "ا١تناسبايت النشاط" فئيت ضمن واٞتوائز تراوا١تؤ٘ت وا١تنتديات الفعاليات خبلؿ
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 يف ،"اٞتمهور إتاه" فئة ضمن وانطباعاتو العاـ للجمهور للتعليقات اإل٬تابية األكرب النسبة تسجيل خبلؿ من
 ١تكانة وأشخاص مؤسسات "الفاعلُت" فئة ضمن ا١تصلحة أصحاب دعم خبلؿ من السلوكي البعد ٖتقق حُت

 .والرعاية التعاوف اتفاقيات وعقد اٞتزيرة، شبكة وتفرد وريادة

 تراراالق تغيَت أو اٗتاذيف  تأثَتىا قوة إظهار خبلؿ من العا١تية ومكانتها ريادهتا تأكيد إذل اٞتزيرة شبكة تسعى   
 أو كانوا شخصيات الوزف ذوي من أو الفاعلُت ـو ا٠تص قبل من ٔتكانتها ؼااالعًت  وكذا الدوؿ، قبل من حىت

 .مؤسسات

 جوانب االستفادة من الدراسة

 للمؤسسات الذىنية الصورة إدارة تيجياتواسًتا أساليب معرفةتتفق ىذه الدراسة مع الدراسة الراىنة يف 
 .وقد مت االستفادة منها يف اٞتانب النظري االجتماعي التواصل شبكات عرب اإلعبلمية

 دراسات باللغة األجنبية .2

- "L’impactéconomique et l’efficacité environnemental de la certification ISO 14001 

/EMAS des entreprises industrielles , cabinet Paul de Baker ,Service économie, 

ADEME Juillet 1999" 

ىذه الدراسة مقدمة من طرؼ مكتب دراسات خاص بالدراسات البيئية، حيث تضمنت جانبُت أساسُت أحدىا 
تضمن أىداؼ نظاـ اإلدارة البيئية و تكاليف اعتماد و تشغيل مثل ىذا النظاـ يف ا١تؤسسات الصناعية و  نظري

و ٘تت اإلشارة أيضا إذل SMEالفوائد النإتة عن تطبيقو  ومن انتقل إذل الكفاءة البيئية لنظاـ اإلدارة البيئية 
تبٍت االٕتاه البيئي يف اإلنتاج من طرؼ ا١تؤسسات ا٠تسارة االقتصادية و التسويقية النإتة عن عدـ االىتماـ ب

الصناعية، أما بالنسبة للجانب التطبيقي فكاف عبارة عن دراسة مقارنة لكل من الدوؿ: فرنسا، بلجيكا، النرويج، 
السويد، سويسرا، كدوؿ أوروبية تسعى إذل انتهاج اإلدارة البيئية من خبلؿ أنشطتها الصناعية بغية اٟتصوؿ على 

 ، ١تا ٖتقق من وفورات مالية و فوائد تسويقية على ا١تدى الطويل.10441ة اإليزو شهاد

 جوانب االستفادة من الدراسة

تتفق ىذه الدراسة مع الدراسة الراىنة يف االىتماـ بتبٍت نظاـ اإلدارة البيئية من طرؼ ا١تؤسسات، وكذا انتهاجها 
 نب النظري.لئلدارة البيئية، مت االستفادة من الدراسة يف اٞتا
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 نموذج الدراسة: ثامنا

 نموذج الدراسة(: 01)الشكل رقم
 

 
 عبلقة تأثَت

 
 الصورة الذىنية ٖتسُت

 
 
 

 .الطلبة: من إعداد المصدر
 
 

انطبلقا من تبٍت متطلبات نظاـ اإلدارة البيئية و  ٯتكن شرح ٪توذج الدراسة (01رقم ) من خبلؿ الشكل
ا١تتمثلة يف: الساسة البيئية، التخطيط البيئي، التنفيذ و التشغيل، إجراءات الفحص و التصحيح، ا١تراجعة اإلدارية 

، ا١توظفُت)و التيمن خبل٢تا تتمكن ا١تؤسسة االقتصادية من ٖتسُت صورهتا الذىنية بالنسبة ٞتماىَتىا الداخلية 
 .)الزبائن ...)وٚتاىَتىا ا٠تارجية  )...العاملُت

 الدراسة يةمنهج: تاسعا
ا١تنهج الوصفي و التحليلي الذي يهدؼ إذل ٚتع ا١تعلومات واٟتقائق وٖتليلها و كذلك مت استخداـ 

 استعماؿ ا١تنهج الوصفي اإلحصائي الذي يهدؼ إذل ٚتع ا١تعلومات و ٖتليلها إحصائيا هبدؼ دراستها.
 عاشرا: ادوات الدراسة

ل الظاىرة ا١تدروسة، كما ، ا١تبلحظة وىذا من أجل ٖتليو أدوات مثل: االستبيافاالعتماد على وسائل  مت
 يتم استخداـ ٣تموعة من األدوات اإلحصائية.

 

 متطلبات نظام اإلدارة البٌئٌة

 السٌاسة البٌئٌة

 التخطٌط البٌئً

 التنفٌذ و التشغٌل

 إجراءات الفحص و التصحٌح

 المراجعة اإلدارٌة

 

 الجماهٌر الداخلٌة

 الجماهٌر الخارجٌة
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 دراسةتقسيمات ال: حادي عشر
 شقُت أحد٫تا نظري و اآلخر تطبيقي، وكانت التقسيمات كاآليت: علىمشلت الدراسة 

 يركز على أىم اٞتوانب ا٠تاصة بالدراسة.:مقدمة .1
دوافع ؽ إذل اإلدارة البيئية مبادئها و التطرؽ إذل البيئة و النظاـ البيئي مث مت التطر حيث مت : الفصل األول .2

ْتيث مت الًتكيز ISO 1400نظاـ اإلدارة البيئية  نيها من طرؼ ا١تشاريع االقتصادية، مث التطرؽ إذلتب
 مراحل تبنيو.على متطلباتو و 

تناوؿ ىذا الفصل أساسيات متعلقة بالصورة الذىنية و كيفية تكوينها لدى اٞتماىَت : الفصل الثاني .3
 الداخلية و ا٠تارجية كما مت التطرؽ إذل إدارة تصميمها.

الذي ٯتثل اٞتانب التطبيقي من الدراسة ا٠تاص بدراسة ميدانية ١تؤسسة  الفصلأما في: الفصل الثالث .4
ا٢تدؼ من ىذه الدراسة الواقعة يف برج بوعريريج، و   Géantمؤسسة و ذلك بالتطبيق على اقتصادية 

دراسة العبلقة بُت نظاـ اإلدارة قتصادية لنظاـ اإلدارة البيئية و ىو التعرؼ على درجة تبٍت ا١تؤسسة اال
مث دراسة التأثَت باستعماؿ األدوات البحث اليت تتبلءـ مع طبيعة ا١توضوع ية و الصورة الذىنية البيئ

 ا١تدروس.

مع تقدًن ٣تموعة وٖتليلهاتتناوؿ ٥تتلف النتائج النظرية و التطبيقية مع مناقشة الفرضيات الدراسة  خاتمة: .5
 آفاؽ الدراسة.من االقًتاحات و 

 

 عشر: صعوبات الدراسة  ثاني
 :ىناؾ بعض الصعوبات اليت واجهت الباحثتُت يف الدراسة و أ٫تها

 نظاـ اإلدارة البيئية؛اجع ا١تتعلقة باإلدارة البيئية و نقص ا١تر  -

 نقص ا١تراجع ا١تتعلقة بالصورة الذىنية؛ -

 ؛سةدراالعينةقتصادية االا١تؤسسة ٖتديد صعوبة -

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول: مدخل لإلدارة البيئية
 

 ماىية البيئة: األول المبحث 
 ماىية اإلدارة البيئية :الثاني المبحث 
 نظام اإلدارة البيئية:الثالث المبحث 
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 :الفصلدتمهي

اٟتفاظ على مواردىا ا١تختلفة ظهرت ٣تموعة من ا١تفاىيم اإلدارية واليت و بالبيئة يف ظل االىتماـ ا١تتزايد 
، وىذا بعد االقتصاديةأصبحت تسخر من أجل إدماج االىتمامات البيئية ضمن اسًتاتيجيات وأىداؼ ا١تؤسسات 

على صورهتا الذىنية وقدرة منتجاهتا  وىو مايعوداىتماـ الؤسسة بالبيئة الطبيعية أف أصبح إدراج البعد البيئي يعكس 
ى ا١تؤسسات االقتصادية إذل وضع أنظمة إدارة بيئية وفق ماتتطلبو ١تواصفة حيث تسعى دخوؿ األسواؽ العا١تية، عل

 من خبلؿ العناصر التالية: وىو ماسنتطرؽ إليو يف ىذا الفصلISO14001الدولية 

 ماىية البيئة 
 ماىية اإلدارة البيئية 
  ة البيئيةنظاـ اإلدار 
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  المبحث األول: ماىية البيئة

إف كل ما٭تيطباالنساف من غذاء وماء وىواء وكل العناصر األخرى من اٞتماد واٟتيواف والنبات كل ىذا ٯتثل 
أصبح اٟتديث عن البيئة من اإلشكاالت ا١تعقدة بسبب تعقيدىا  ،فقدالوسط البيئي وىو ا١تفهـو البسيط للبيئة

وتشابكها وكذا البحث يف معضلة التلوث والتدىور البيئي واإلجراءات الواجب إتباعها ٟتل مشاكلها والبحث عن 
اـ البيئي مدى التوفيق بُت البيئة واالقتصاد ويف ىذا ا١تبحث مت التطرؽ إذل مفهـو البيئة ومكوناهتا وكذلك إذل النظ

 وعبلقة البيئة باالقتصاد.

 مفهوم البيئةالمطلب األول: 

 التعريف اللغوي:أوال: 

ىي ما٭تيط  ٌت نزؿ وأقاـ، والبيئة يف اللغة يرجع أصل ا١تصطلح اللغوي إذل الفعل "باء" ومضارعو "يبوء" ٔتع
في األرض يتبوأ منها حيث  )وكذلك مكنا ليوسفبالفرد واجملتمع ويؤثر فيو، قاؿ اهلل تعاذل يف سورة يوسف 

 .1يشاء(

الظروؼ واألشياء احمليطة باإلنساف وا١تؤثرة يف ٪تو "Environnement"ويراد ٔتصطلح البيئة يف اللغة اإل٧تليزية 
 .2وتطور اٟتياة، كما تستخدـ للتعبَت عن حالة ا٢تواء وا١تاء واألرض والنبات واٟتيواف والظروؼ احمليطة باإلنساف كافة

 التعريف االصطالحي:ثانيا: 

البيئة يف أبسط تعريف ٢تا ىي ذلك اٟتيز الذي ٯتارس فيو البشر ٥تتلف أنشطة حياهتم، وتشمل يف ىذا 
 اإلطار كافة الكائنات اٟتية من حيواف ونبات واليت يتعايش معها اإلنساف.

النظاـ الفيزيائي والبيولوجي الذي ٭تِت فيو اإلنساف و الكائنات  على أهنا:"ذلك منظمة األمم المتحدة عرفتها -
 .3األخرى، وىي كل متكامل وإف كانت معقدة تشتمل على عناصر متداخلة"

بأهنا:"رصيد ا١توارد ا١تادية و  1972الذي انعقد يف ستوكهودل عاـ  مؤتمر األمم المتحدة للبيئة البشريةعرفها  -
 . 4ما ويف مكاف ما إلشباع حاجات اإلنساف وتطلعاتو" االجتماعية ا١تتاحة يف وقت

                                                           
 .56اآلية:  سورة يوسف،القرآف الكرًن، 1
 .18، ص 1999، الطبعة الثانية، مركز البحوث و الدراسات، قطر، قضايا البيئة من منظور إسالميعبد اجمليد عمر النجار، 2
3

 .94، ص2007، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ISO 14001إدارة البيئة ومتطلبات تطبيقات نجم العساوي وآخرون،  
4

 .23، ص 1979، سلست عالم المعرفت، الكويت، البيئة ومشكالتها، رشيد الحمد، محمد سعيد صابريني 
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األرض و و  على أهنا: "تتكوف من ا١توارد الطبيعية البلحيوية واٟتيوية كا٢تواء وا١تاءالتشريع الجزائري  كما عرفها
وا١تناظر وارد وكذا األماكن أشكاؿ التفاعل بُت ىذه ا١تواف ٔتا يف ذلك الًتاث الوراثي و باطن األرض والنبات واٟتي

 .1وا١تعادل الطبيعية"
على أهنا: "٣تموعة العناصر )وا١تنظومة ا١تعقدة اليت ٕتمعها( اليت ٕتعل  ىيئة حماية البيئة األمريكية للبيئةعرفتها 

 .2األشياء والظروؼ احمليطة ْتياة األفراد واجملتمعات كما يتم معاينتها"
اليت ٖتيط ْتياة اإلنساف وتؤثر يف األفراد واجملتمعات"، وتشمل على أهنا:" ٣تمل األشياء  اإلتحاد األوروبيعرفها 

على ا١توارد الطبيعية من ا٢تواء وا١تاء والًتبة، وا١تباين والظروؼ احمليطة ٔتكاف العمل وتشمل كذلك الكائنات اٟتية من 
 .3نبات وحيواف والكائنات اجملهرية

 .4ائي والكيميائي والبيولوجي الذي ٭تيط بالكائن اٟتي"على أهنا: "الوسط الفيزي القاموس العام للبيئةعرفها 
 اقتصر ىا التعريف على الكائن اٟتي دوف غَته من الكائنات، ودل يفصل يف ٤تتوى األوساط ا١تذكورة.

 التعريف اإليكولوجي:ثالثا: 

ا١تؤثرة على حياة و٪تو تعرؼ البيئة إيكولوجيا بأهنا ٣تموع ا١تؤشرات والظروؼ ا٠تارجية ا١تباشرة وغَت ا١تباشرة 
 .5الكائنات اٟتية

وتعرؼ أيضا بأهنا الوسط أو اجملاؿ ا١تكاين الذي يعيش فيو اإلنساف ٔتا يضم من مظاىر طبيعية و بشرية يتأثر هبا 
 ويؤثر فيها.

رئية ٦تا سبق ٧تد أف البيئة ىي ذلك احمليط أو اإلطار الذي يضم ٚتيع العوامل اٟتيوية )ٚتيع الكائنات اٟتية ا١ت
أو غَت ا١ترئية ا١توجودة يف األوساط البيئية ا١تختلفة(، وغَت اٟتيوية واليت تؤثر بالفعل على الكائن اٟتي بطريقة مباشرة 

 )كا١تاء وا٢تواء والًتبة واٟترارة وغَتىا(، وغَت مباشرة يف أي فًتة من فًتات حياتو.

 

 
                                                           

 .10، ص 2003يوليو  20، 43ا١تتعلق ْتماية البيئة يف إطار التنمية ا١تستدامة، العدد  10 -03قانوف  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،1
، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة ا١تاجستَت دور نظام اإلدارة البيئية في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةمشاف عبد الكرًن،  2

ية يف العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، ٗتصص إدارة األعماؿ اإلسًتاتيجية والتنمية ا١تستدامة، كلية العلـو االقتصادية والعلـو اإلدار يف إطار مدرسة الدكتوراه 
 .04، ص 2011/2012وعلـو التسيَت، جامعة فرحات عباس، سطيف، 

 .ا١ترجع نفسو3
 .94، ص  سبق ذكره ٧تم العزاوي، مرجع 4
 .19ص، سبق ذكره مرجع، النجار عبد اجمليد عمر5
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 مكونات البيئة المطلب الثاني: 

 كل العناصر اليت تكوف البيئة ضمن اجملموعات التالية:    ٯتكن أف تدرج

ويقصد هبا كل ما٭تيط باإلنساف من عناصر أو معطيات حية أو غَت حية، وليس لئلنساف  البيئة الطبيعية: .1
 .1أي دخل يف وجودىا مثل: الصخور، موارد ا١تياه، عناصر ا١تناخ والًتبة والنباتات واٟتيوانات وغَتىا

تشمل ٥تتلف السياسات اليت تشكل بيئة العمل االقتصادي، وهتدؼ البيئة االقتصادية البيئة االقتصادية:  .2
مها أفضل استخداـ ٦تكن بغرض إشباع استخددية والبشرية يف ٤تاولة اإذل حصر موارد اجملتمع الطبيعية وا١تا
 .2أكرب قدر ٦تكن من حاجات األفراد

يقصد هبا كل ما أضافو اإلنساف من عناصر ومعطيات بيئية ٘تثل نتاج البيئة االصطناعية )المشيدة(:  .3
تفاعلو واستغبللو ١توارد بيئتو الطبيعية، ومن أمثلة ىذه ا١تعطيات: العمراف، طرؽ النقل وا١تواصبلت، ا١تزارع 

 .3طيات األنشطة البشريةوغَتىا من مع
 ٣تاؿ بيئة اإلنساف وىذه ا١تنظومة ىي حصيلة وىي تشمل كل مايتأثر يف التكنولوجيا يفالبيئة التكنولوجية:  .4

 التعامل بُت اجملتمعات البشرية والبيئة الطبيعية، إذ تتطور تبعا لتطور العبلقات التبادلية بُت اإلنساف والطبيعة.
 4.وتتمثل يف نظاـ اٟتكم القائم يف الدولة البيئة السياسية: .5
 5: أوجدىا داخل بيئتو الطبيعية وتشملويقصد هبا اإلنساف وإ٧تازاتو اليتالبيئة البشرية:  .6
 :تشمل ا٠تصائص االجتماعية للمجتمع وحجمو وتوزيعو، عبلوة على ا٠تدمات  البيئة االجتماعية

 االجتماعية )النقل، الثقافة، السياسة، الصحة(.
التوقعات االجتماعية وأ٪تاط التنظيم االجتماعي وٚتيع مظاىر اجملتمع األخرى، وبوجو عاـ تتضمن  وكذا

البيئة االجتماعية أ٪تاط العبلقات االجتماعية القائمة بُت األفراد واٞتماعات اليت ينقسم إليها اجملتمع، تلك 
 فة.األ٪تاط اليت تؤلف النظم اجتماعية واٞتماعات يف اجملتمعات ا١تختل

 :وتعٍت الوسط الذي خلقو اإلنساف لنفسو ٔتا فيو من منتجات مادية وغَت مادية من أجل  البيئة الثقافية
 وجود.لالسيطرة على بيئتو الطبيعية وخلق الظروؼ ا١تبلئمة ل

                                                           
 .18، ص 2007، 02دار حامد، عماف، األردف، ط  –دراسة يف الًتبية البيئية  –سعود، اإلنسان و البيئة راتب1
 .40، ص 2004دار األمل للنشر والتوزيع، األردف، إلنسان وتلوث البيئة، ٚتاؿ أٛتد حسنب،ا2
، دراسة حالة ا١تؤسسات اٞتزائرية، أطروحة في المؤسسات االقتصادية ISO14001تطبيق متطلبات نظام اإلدارة البيئية نزغي فاطمة الزىراء،  3

، 2017، تلمساف، مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، ٗتصص ٖتليل اقتصادي، كلية العلـو االقتصادية و العلـو التجارية و علـو التسيَت، جامعة أيب بكر بلقايد
 .129ص 

 .129ص ،  سبق ذكره مرجعزغي فاطمة الزىراء، ن4
 .20ص، سبق ذكره مرجععبد اجمليد عمر النجار، 5
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وعليو فإف البيئة الثقافية تتضمن األ٪تاط الظاىرة والباطنة للسلوؾ ا١تكتسب عن طريق الرموز الذي يتكوف يف 
 .٣1تتمع معُت من علـو ومعتقدات وفنوف وقوانُت وعادات وغَت ذلك

 النظام البيئيالمطلب الثالث:

 أوال: تعريف النظام البيئي

إف طبيعة النظاـ البيئي ىو التوازف بُت ٥تتلف عناصره، فإذا ما تغَت عنصر من عناصره ىناؾ استجابة ٖتدث 
يف حالة ما إذا كاف التغيَت حديث ومؤقت أما إذا كاف التغيَت كبَت  ١تواجهة ذلك التغيَت واٟتفاظ على التوازف، ىذا

ومستمر فإف النظاـ ال يستطيع إرجاع التوازف ٦تا يؤدي إذل ظهور ا١تشكبلت البيئية مثل: التلوث، التغَتات ا١تناخية، 
 االحتباس اٟتراري...اخل.

 يف للنظاـ البيئي نورد أ٫تها يف ما يلي:توجد عدة تعار 

 .2ىو ٣تموعة من العناصر اليت تتكامل وتتفاعل بشكل منتظم لتشكل وحدة كاملةالتعريف األول: 
لبيئة و٬تري عليها عملية اىو ٣تموعة من العناصر ا١تتفاعلة فيما بينها وىو يكسب مدخبل تو من  التعريف الثاني:

 االعتماد على ا١تدخبلت وا١تخرجات إذلئة ا٠تارجية، وىذا يعكس اٟتاجة ٖتويل ومن مث تعاد ا١تخرجات إذل البي
 .3البيئية

ىو مساحة من الطبيعة وماٖتويو من كائنات حية ومواد حية يف تفاعلها مع بعضها البعض ومع  التعريف الثالث:
 .4الظروؼ البيئية وما تولده من تبادؿ بُت األجزاء اٟتية وغَت اٟتية

 من خبلؿ ما سبق ٯتكن استنتاج التعريف التارل:

النظاـ البيئي ىو ٣تموعة من ا١توارد والكائنات اٟتية والغَت اٟتية متفاعلة فيما بينها توجد يف حالة توازف ٥تتلف 
 الظروؼ البيئية اليت ينشأ عليها احتفاظ النظاـ البيئي بوجوده.

 
 
 

                                                           
 .21، ص سبق ذكرهرجع عبد اجمليد عمر النجار، م 1
 .15، ص 2007، الطبعة األوذل، دار كنوز ا١تعرفة، عماف، األردف، ، اإلدارة البيئيةفراس أٛتد ا٠ترجي2
 .06ص ، سبق ذكره مرجعمشاف عبد الكرًن، 3
 .07ا١ترجع نفسو، ص 4



  مدخل إلى نظام اإلدارة البيئية الفصل األول:

17 
 

 ثانيا: خصائص النظام البيئي

 :1يتميز النظاـ البيئي بعدة خصائص نوجزىا فيما يلي

 :ببعضها  غَت اٟتية(و إنساف، نبات، حيواف، كائنات دقيقة )ترتبط ٚتيع عناصر النظاـ البيئي اٟتي الترابط
 أخرى شديدة التعقيد.قات بسيطة و متباينة تًتاوح بُت عبلالبعض بعبلقات متشابكة و 

 :عات مقاييس ٥تتلفة، فيوجد ٣تتمتمعات من حيث تواجدىم يف أحجاـ و اجملتتشابو النظم البيئية و  المقياس
على لبعض بينما توجد ٣تتمعات أكرب، و غَت حية تتفاعل مع بعضها اصغَتة تتكوف من مكونات حية و 

ا١تستوى العا١تي ٧تد أف كل ا١تكونات اٟتية وغَت اٟتية يف ىذا الكوف تتفاعل مع بعضها البعض، فالنظاـ 
بُت عناصر البيئة واإلنساف و اٟتيوانات ات تفاعل وتداخل بُت النباتات و البيئي يتواجد حيثما يوجد عبلق

منو يعٍت أف ما٭تدث يف النظاـ البيئي و جزء من النظاـ البيئي األكرب و النظاـ البيئي الصغَت ىاحمليطة هبم، و 
 على أي مستوى سوؼ يؤثر على ا١تستوى اآلخر مع اختبلؼ درجة التأثَت.

 :إذل التعدد، فالتنوع يعطي  البيئي فهو يرمزالتنوع البيولوجي ىو ا١تفتاح اٟتقيقي لصحة وجودة النظاـ  التنوع
 جهدا لؤلنواع لكي تستطيع التأقلم مع التغَتات اليت ٖتدث يف النظاـ البيئي.قوة و 

 :دورات فإف عناصر النظاـ ما ٯتر بو من تغَتات و يعة الديناميكية للنظاـ البيئي و على الرغم من الطب التوازن
 الضغوط.اٞتيد تكوف قادرة على التأقلم واالستجابة للتغَتات و  البيئي

 :2باإلضافة إذل

 :ٗتتلف األنظمة البيئية من حيث شدة تعقيدىا، فهذا التعقيد البلمتناىي ٯتنع اإلخبلؿ بالتوازف  التعقيد
اٟتياة حيث ٬تري م الذايت ا١تتبادؿ بُت الطبيعة و الطبيعي ْتيث تبقى األنطمة سا١تة إذ يوجد نوع من التنظي

 ىذا التنظيم بواسطة اٟتلقات اٟتيوية مثل: حلقات الكربوف، حلقات اآلزوت...إخل.
 :يعرؼ االستقرار يأنو مقدرة النظاـ البيئية على العودة إذل وضعو البدائي، فكل األنظمة تتجو ٨تو  االستقرار

فكلما زاد النظاـ البيئي تعقيدا ازداد  بالتدريج عرب سنُت طويلة،ر حيث ٭تدث ىذا االستقرار ببطء و االستقرا
بالتارل يزيد ا ا١تتبادلة و لنظاـ بيئي متعددة ازدادت عبلقاهتميبل ٨تو االستقرار و كلما كانت األنواع ا١تؤلفة 

 استقرار النظاـ البيئي.
 
 

                                                           
 .16/17، ص 2004، ا١تكتبة ا١تصرية للطباعة و النشر، مصر، النظام البيئي و التلوثالسيد أٛتد ا٠تطيب، 1
 .22، ص 2005،  كلية العلـو جامعة األزىر للنشر، مصر، مقدمة في علم البيئةحسُت أٛتد شحاتة، ٤تمد حساـ ٤تمد عوض، 2
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 ثالثا: عناصر النظام البيئي

 يتكوف كل نظاـ بيئي ٦تا يلي:

 .1وكذا العوامل الفيزيائية مثل اٟترارة العضوية وغَت العضوية يف البيئة، األساسيةىي ا١تواد كائنات غير حية:  .1
 :2تنقسم إذل قسمُتكائنات حية:  .2

ىي تلك الكائنات اليت تستطيع بناء غذائها بنفسها من مواد غَت عضوية  كائنات حية ذاتية التغذية:  -
 األخضر.كعمليات البناء الضوئي اليت يقـو هبا النبات بسيطة  

وىي كائنات التستطيع تكوين غذائها بنفسها وتضم الكائنات ا١تستهلكة  كائنات غير ذاتية التغذية: -
 والكائنات احملللة.

 عالقة االقتصاد بالبيئةالمطلب الرابع: 

 :3البيئة تتجلى يف جانبُتبُت االقتصاد و  العبلقة

 البيئة كمصدر للموارد الطبيعية البلزمة لؤلنشطة  : يتمثل يف اعتماد األنشطة االقتصادية علىالجانب األول
اإلنتاجية الرامية إذل إشباع حاجات األفراد وبالتارل فإف أي ضرر يلحق بالبيئة نتيجة لسوء االستخداـ يؤثر 

 على كمية ونوعية ا١توارد.
 :يتمثل يف أف البيئة ىي مستودع ٥تلفات األنشطة االقتصادية سواء كانت اإلنتاجية أو  الجانب الثاني

 االستهبلكية.

 ونستخلص العبلقة بُت االقتصاد والبيئة فيما يلي:

 يركز مفهومياالقتصاد والبيئة على عنصر ا١توارد البشرية؛ -
حقق إال من خبلؿ ا١تتعددة وىذا اإلشباع لن يتا٢تدؼ النهائي القتصاد البيئة ىو إشباع اٟتاجات اإلنسانية  -

 ا١توارد البيئية؛
 اإلنساف والسلوؾ اإلنساين ىو احملور األساسي للدراسات ا١تتعلقة بالبيئة؛ -
 تتمثل ا١تشكلة االقتصادية يف الندرة النسبية للموارد وسبب ىذه الندرة ىو التلوث البيئي؛ -

                                                           
 .09، ص 2000، دط، اإلدارة العامة للتوعية العلمية و النشر، ا١تملكة العربية السعودية، لنظام البيئي و التلوث، ا٤تمد العودات3
، مذكرة مكملة لنيل شهادة ا١تاجستَت يف علم االجتماع، ٗتصص علن اجتماع معوقات تطبيق اإلدارة البيئية في المؤسسات الصناعيةمرًن ساتو، 2

 .42، ص 2016/2017م علم االجتماع، كلية العلـو اإلنسانية و االجتماعية، جيجل، التنظيم و العمل، قس
 .346، ص 2009، 07، ورقلة، العدد احثالب ، أىمية تدخل الحكومة في حماية البيئة من خالل الجباية البيئية، مجلةفارس مسدور3
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 المبحث الثاني: ماىية اإلدارة البيئية

ثَت من ا١تؤسسات يف الوقت اٟتاضر لبلىتماـ باالعتبارات البيئية يف اسًتاتيجيات أعما٢تا وخططها الكتتجو 
طويلة األجل و ىذا التوجو يعد أساسا لبقائها يف السوؽ  تنافسها مع نظائرىا ا١تهتمُت بالبيئة وكذلك نقطة بدء 

قبل ا١تؤسسات، لذلك ٬تب أف تتوفر على إدارة بيئية  لضماف تطبيق ا١تواصفات البيئية يف النشاطات ا١تمارسة من
ذات مستوى ٘تيز وفعاؿ حيث تساعد يف الرقابة والتخطيط وتطوير األداء البيئي ٔتا يتبلءـ والسياسة البيئية يف 

ع ا١تؤسسة، وسنتطرؽ يف ىذا ا١تبحث إذل التطور التارٮتي لئلدارة البيئية ومفهومها وأ٫تيتها وأىدافها وكذلك دواف
 مبادئها ودوافع تبنيها من طرؼ ا١تشاريع االقتصادية.

 إلدارة البيئية التطور التاريخي لالمطلب األول: 

تعترب إدارة البيئة اجملاؿ األسرع تطورا مقارنة باجملاالت اإلدارية األخرى، حيث ترجع بدايات ىذه اإلدارة إذل 
بيئية و٥تاطر التلوث البيئي تظهر على السطح وتنذر ٔتخاطر أوائل السبعينات وىي الفًتة اليت أخذت فيها القضايا ال

دولية وبيئية، وخبلؿ ىذه ا١تراحل دل يتخط مفهـو اإلدارة البيئية حدود اإلجراءات العبلجية واعتمد ىذا األسلوب 
يئة السابقة على الطرؽ وا١تناىج التقليدية وبدرجة أساسية على التشريعات والقوانُت واالتفاقيات ا٠تاصة ْتماية الب

أسباهبا، كما افتقرت إذل القدر الكايف من ا١تهنيُت ا١تختصُت يف هتتم بالبحث عن جوىر ا١تشكبلت و  الذكر واليت دل
 .1البيئة فضبل عن ضعف اإلمكانات ا١تادية

يف مؤ٘تر األمم ا١تتحدة  1972وقد بدأ االرتباط اٟتقيقي بُت األعماؿ و البيئة على ا١تستوى العا١تي يف عاـ 
الذي عقد يف مدينة ستوكهودل، ويف منتصف الثمانينات أسهمت تكاليف تطبيق اٟتماية البيئية ا١ترتفعة يف دفع 

لتحكم بو فحسب وىذا ماجعل ا١تهتمُت با١تشاكل ا١تشاريع لتقـو بعمليات االستثمار يف ٗتفيض التلوث وليس ا
البيئية يعملوف على إ٬تاد مفوضية مستقلة للبيئة اللجنة العا١تية للبيئة والتنمية اليت نشرت تقريرىا بعنواف "مستقبلنا 

ة وقد قدـ ىذا التقرير مصطلح "التنمية ا١تستدامة" الذي حث الصناعة على تطوير إدارة بيئي 1987ا١تشًتؾ" عاـ 
سليمة وفعالة بإعطاء أ٫تية خاصة لبلعتبارات البيئية أثناء إدارة األنشطة اإلنتاجية و على ضرورة إنشاء دائرة تشكل 

 .2جزء من التنظيم العاـ للمشروع ٥تتصة بتتبع اآلثار البيئية للمشروع ومعاٞتتها

 16ؽ العمل للتنمية ا١تستدامة اليت تضم لقد كاف ىذا التقرير ٔتثابة اٟتافز لغرفة التجارة الدولية ألف تطلق ميثا
 مبدأ يعٌت بإدارة البيئة وتعزيز التنمية ا١تستدامة كما اشتمل ا١تيثاؽ على بعض العناصر الرئيسية ألنظمة اإلدارة البيئية.

                                                           
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، ٗتصص إدارة أعماؿ، قسم علـو التسيَت، كلية العلـو أثر اإلدارة البيئية على كفاءة المشاريع الصناعيةبراىيمي شراؼ، 1

 .35، ص 2016/2017لتجارية، بسكرة، االقتصادية و علـو التسيَتو العلـو ا
 .53، ص1999، العدد األوؿ، 15، ٣تلة اٞتمعية اإلحصائية ا١تصرية، اجمللد االتجاىات المعاصرة إلدارة جودة البيئةعبلء سرحاف، 2
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مل األساسي يف ا١تشاكل مع هناية الثمانينات أدركت الصناعة أف نشاطاهتا التصنيعية و اإلنتاجية ىي العا
ة الصناعة بيئيا ولزيادة بدأت تأخذ موضوع اإلدارة البيئية بدرجة تطوعية باعتبارىا سبيبل ىاما لتحسُت صور ية و البيئ

ا١تنافسة مع الصناعات اليت ال تأخذ اإلدارة البيئية يف االعتبار ومن نتائج ىذه الفًتة صنع منتجات مبلئمة الربح و 
 بيئيا وىي ا١تنتجات ا٠تضراء.

عاـ  "ريو ديجانيرو" قمة االستغبللية للمشروع الصناعي يفتباط البيئة باألنشطة اإلدارية و ر ومت تأكيد صورة ا
إذ اعتربت أف العمليات اإلنتاجية الغَت ٥تططة بيئيا واالستخداـ غَت الرشيد ١توارد الطبيعية ٫تا السبب  1992

 الرئيسي لتدىور البيئة.

الطبيعة، البشرية، االقتصادية( من أىم السياسات اليت انبثقت عن كما كانت اإلدارة البيئية العقبلنية للموارد )
مفهـو التنمية ا١تستدامة لدرء ا١تخاطر البيئية والعمل با١تفاىيم اٟتديثة ا١ترتبطة باإلنتاج وبالتارل زيادة أرباح ا١تشروع 

ة ٖتوؿ مهمة يف الصناعي من جهة واحملافظة على جودة البيئة من جهة أخرى، كما أصبحت ىذه القمة كنقط
االىتماـ الدورل بالبيئية لبناء نظاـ دورل خاص باإلدارة البيئية على مستوى العادل حيث مت على إثره قياـ ا١تنظمة 

، باإلضافة إذل أهنا 1996( عاـ ISO14001العا١تية للتقييس بإصدار سلسلة ا١تواصفات الدولية ا٠تاصة بالبيئة )
 .1امل مع القوانُت وتليب ا١تتطلبات الرقابيةتسهل على ا١تشاريع الصناعية التع

 مفهوم اإلدارة البيئية: المطلب الثاني

اختلف الكتاب والباحثوف يف إعطاء تعريف وحيد لئلدارة البيئية، فاعترب مفهـو اإلدارة البيئية على أنو امتداد 
 ١تفهـو اإلدارة ٔتعناه العاـ وخاصة عند تطبيقو يف ٣تاالت معينة.

على أهنا: ىي ٚتلة من إجراءات ووسائل الرقابة سواء كانت ٤تلية أو إقليمية أو عا١تية  رعد حسن الصرنعرفها 
 .2االستفادة الدائمة منهابلين للموارد الطبيعية ا١تتاحة و ىدفها األساسي ٛتاية البيئة، كما تتضمن االستخداـ العق

على أهنا: جزء من نظاـ اإلدارة الكلي للمؤسسة االقتصادية اليت ٬تب أف  محمد عبد الوىاب العزاويعرفها 
 .3تدمج يف كل نشاطاهتا اإلسًتاتيجية والتنظيمية والعملياتية

 
 

                                                           
، على األداء البشري في المؤسسات االقتصادية ISO 14000أثر تطبيق نظام اإلدارةالبيئية وفق المواصفة الدوليةبسمة مناخ، جبار بوكثَت، 1

 .882، ص ٣8412تلة إقتصاد ا١تاؿ و األعماؿ، اجمللد الثالث، العدد األوؿ، اٞتزائر، 
 .28، ص2001، الطبعة األوذل، دار الرضا للنشر، سوريا، 04111اإليزونظم اإلدارة البيئية و رعد حسن الصرف، 2
، ص 2021، 02، العدد 11، ٣تلة اإلبداع، اجمللد واقع اإلدارة البيئية في المؤسسات الصناعية الجزائريةعامر مبليكة و طلحي فاطمة الزىراء، 3

328. 
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ع البيئة ساف وتتمركز حوؿ نشاطاتو وعبلقاتو مبأهنا: اإلدارة اليت يصنعها اإلن نجم عبد اهلل العزاويعرفها 
 .1اإليكولوجية ا١تتأثرة بوألنظمة الفيزيائية و 
وء بأهنا التخطيط ا١تتكامل الذي يهدؼ إذل دراسة ا١توارد ا١تتاحة لتبليف الضرر الناتج من س Chhatwalيعرفها 

اإلدارة البيئية وجهاف لعملة واحدة فاإلدارة أساس الصيانة للموارد البيئية بينما التخطيط التعامل مع البيئة فالتخطيط و 
 .2يقلل أو ٯتنع فرص التدىور والضرر لتلك ا١توارد

على أهنا: إدارة لؤلنشطة البشرية ذات التأثَت ا٢تاـ على البيئة  (UNEP)برنامج األمم المتحدة للبيئة عرفها 
لبشر األساسية يف إطار االستغبلؿ األمثل للموارد الطبيعة وذلك ٭تقق أبعاد االستدامة ٦تا هبدؼ تلبية احتياجات ا
 .3ى أساس مستمرلطويل وعل٭تقق التنمية على ا١تدى ا

فقد عرفتها على أهنا: جزء من النظاـ اإلداري الشامل الذي يتضمن ا٢تيكل التنظيمي ونشاطات ISOمنظمةأما 
رسات واإلجراءات والعمليات وا١توارد ا١تتعلقة بتطوير السياسة البيئية ومراجعتها واٟتفاظ التخطيط وا١تسؤوليات وا١تما

 .4عليها
اإلدارة البيئية على أهنا: ٣تموعة أنشطة اإلدارة اليت ٖتدد  NFX 30200المواصفة الفرنسية كما عرفت 

السياسة البيئية واألىداؼ وا١تسؤوليات اليت تنفذ بوسائل مثل ٗتطيط األىداؼ البيئية، قياس النتائج والتحكم يف 
 .5اآلثار البيئية
وجود آثار بيئية ضارة يف  على أهنا: عملية إ٬تاد وتصميم آلية شاملة تضمن عدـ غرفة التجارة الدوليةتعرفها 

 .6منتج ا١تؤسسة وذلك عرب ٚتيع ا١تراحل بدءا بالتخطيط والتصميم وصوال إذل ا١تنتج النهائي

وبناءا على ماسبق ٯتكن تعريف اإلدارة البيئية على أهنا تلك اإلدارة اليت تسعى إذل تسيَت كل ا١تستويات 
جراءات وا١تمارسات وا٠تطوات يف ا١تؤسسة بطريقة تتماشى مع اإلدارية واجملاالت الوظيفية من خبلؿ ٣تموعة من اإل

 متطلبات اٟتفاظ على البيئة.

 

                                                           
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات في توجيهالسلوك البيئي للمؤسسة االقتصادية الجزائرية،  ISO 14001دور نظام اإلدارة البيئية، عبد الكرًن ٟتيلح 1

تدامة، كلية العلـو نيل شهادة ا١تاجستَت يف إطار مدرسة الدكتوراه يف العلـو االقتصادية و علـو التسيَت، ٗتصص إدارة األعماؿ اإلسًتاتيجية للتنمية ا١تس
 .69، ص 2016/2017لتجارية، سطيف، االقتصادية و علـو التسيَت و العلـو ا

، 2019، العدد األوؿ، 58، ٣تلة ٚتعية ا١تهندسُت ا١تصرية، اجمللد اإلدارة البيئية و أثرىا على تحقيق جودة الحياهداليا ٤تمود حسن النهرى،و آخروف، 2
 .62ص 

 .63ص نفس ا١ترجع، 3
 .122،  سبق ذكره مرجع، ص ٧تم العزاوي و آخروف،  4

5
- Hussein Al-bahrani,Environmental Management ,4th stage, p 03 . 

 .135، ص مرجع سبق ذكره نزغي فاطمة الزىراء،6
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 أىمية وأىداف اإلدارة البيئية: المطلب الثالث

 أوال: أىمية اإلدارة البيئية

تطبيق اإلدارة البيئية األساس الذي من خبللو تتمكن إدارة ا١تنشآت من القياـ ٔتسؤوليتها االجتماعية  تعتربأ٫تية
إتاه ا١تشكبلت البيئية وبطريقة تضمن االستمرارية والفعالية االجتماعية يف عملية اٗتاذ القرار اإلداري فقد حقق 

وٖتسُت  فيض التكاليف ا١تباشرة مثل تكاليف الطاقة وا١تواردتطبيق اإلدارة البيئية منافع اقتصادية تتمثل أساسا يف ٗت
ٝتعتها للمجتمع و٪تو االىتماـ بصيانة وٖتسُت جودة البيئة وٛتاية صحة اإلنساف وهبذا توجو ا١تؤسسة التأثَتات البيئية 

 الكامنة ألنشطتها أو منتجاهتا أو خدماهتا للمحافظة على البيئة.

 :1يف ا١تؤسسات لؤلسباب التارل لئلدارة البيئية أ٫تية كبَتة

 ٖتقيق الوفرة يف التكاليف الرأٝتالية وتكاليف تشغيل وحدات معاٞتة ا١تخلفات؛ 
 قياـ سلطة واحدة ٔتتابعة مصادر التلوث وٛتاية نوعية البيئة يف ا١تؤسسة؛ 
 على إجراء دراسات للتحكم يف التلوث والتوصل إذل حلوؿ ٖتقق مصاحل ا١تؤسسة إذل أقصى حد  القدرة

 ٦تكن؛
 مساعدة السلطات التنفيذية يف التعامل مع كياف مؤسسي واحد معٍت بالقضايا البيئية للمؤسسة؛ 
 القدرة على إشراؾ الكفاءات ا٠تارجية ا١تتخصصة يف تنفيذ برامج اإلنتاج؛ 
 وضع اإلرشادات ا٠تاصة بالنظافة العامة وٛتاية البيئة الداخلية؛ 
 ،رصد نوعية البيئة يف ا١تؤسسة على ٨تو أفضل 

وتظهر أ٫تيتها بشكل واضح ألهنا ترافق دورة حياة ا١تشروع، فاالعتبارات البيئية البد وأف تدخل ضمن 
لتحضَت اليت تسبق الدراسة األولية وتستمر دراسات اٞتدوى االقتصادية للمشاريع، فهي جزء أساسي من عمليات ا

معو خبلؿ التخطيط البيئي ويف طور التنفيذ فإف عمل اإلدارة البيئية ال يتوقف، حيث تعمل على مراقبة وٖتليل 
 اإلصدارات النإتة عن ا١تشروع وكذلك النفايات كي التتجاوزه. 

 

 

 
                                                           

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ا١تاجستَت يف العلـو االقتصادية، دور اإلدارة البيئية في تحقيق مزايا تنافسية للمؤسسة الصناعيةبرين لطيفة،  1
 .61، ص 2007/2008ٗتصص اقتصاد و تسيَت ا١تؤسسة،قسم العلـو االقتصادية، كلية العلـو االقتصادية و التسيَت، بسكرة، 
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 .ثانيا: أىداف اإلدارة البيئية

 : 1اء كانت إجرائية، إدارة، وظيفة أو كنظاـ إذل ٖتقيق ما يليهتدؼ اإلدارة البيئية سو 

  اإلنتاج األنظف حىت يتوافق مع ا١تعايَت البيئية احمللية و العا١تية؛ٖتقيق اإلنتاج النظيف و 
 تضمُت االعتبارات البيئية عند اٗتاذ أي قرار إنتاجي تسويقي، ٘تويلي، تطويري؛ 
 نظم اإلدارة البيئية و األنظمة التنفيذية ا١تتعلقة با١تنظمة رأسيا و أفقيا؛ إحداث التكامل بُت 
 تطبيق ا١تعايَت القياسية ٞتودة البيئة؛ 
 تطبيق مبدأ إدارة اٞتودة الشاملة والتنمية ا١تتواصلة؛ 
 يف األسواؽ؛و العا١تية لضماف االستمرار يف الصناعة التشريعات احمللية و نُت واالقوا التوافق بُت 

 :2اإلضافة األىداؼ التاليةب

 االرتقاء با١تهارات ٟتل ا١تشكبلت البيئية وتطوير ظروؼ العمل؛ 
  النظم البيئية؛مناسبة بتطبيق وتنفيذ القوانُت واللوائح و تبٍت سياسة بيئية 
  ا١تسا٫تة يف تعظيم العائد االقتصادي؛االقتصادية للحفاظ على البيئة و  األساليبإعداد النظم  و 
  ا٠تدمات؛البيئية البلزمة إلنتاج السلع و  ٛتاية ا١تستهلك يف توفَت ا١تتطلباتٖتقيق 
  ٕتة عن ا١تنتجات متابعتها لدعم القدرة التنافسية الناإعداد نظم وطرؽ ا١تراقبة والرصد ١تستويات التلوث و

 ٪تو مستمرين على ا١تستوى العا١تي؛النظيفة بيئيا واليت أصبحت يف تزايد و 
 خدمات ا١تشروع؛وانب البيئية ا١ترتبطة بنشاطات ومنتجات و اٞتطلبات التشريعية و لتعرؼ على ا١تتا 
  العاملُت ٨تو ٛتاية البيئة مع ٖتديد ا١تهاـ ا٠تاصة با١تسؤولية؛تنمية التزاـ اإلدارة و 
 تشجيع التخطيط البيئي ليغطي كل نشاطات ا١تشروع بدءا من طلب ا١تواد ا٠تاـ حىت توزيع ا١تنتجات؛ 
  ا١توردين على إقامة نظاـ لئلدارة البيئية ١تنشآهتم؛تشجيع 
 القدرة على مواجهة ا١تنافسُت؛ 
 العمل على إدارة األزمات بفعالية؛ 
  ٖتسُت صورة العمل؛رفع ا١تعنوية للعاملُت و 

 
 

                                                           
 .63ص  ،مرجع سبق ذكره ،برين لطيفة1
2

 .38، ص سبق ذكرهمرجع براىيمي شراؼ، -
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 مبادئ اإلدارة البيئية و دوافع تبنيها من طرف المشاريع االقتصادية: المطلب الرابع

لعدد من مبادئ اإلدارة ذلك بتبنيها روع حىت تطور من أدائها البيئي و اتيجية أي مشيوجد عناصر ىامة يف إسًت 
 دوافع تكوف ٦تارستها ٢تذه العملية.البيئية واحتوائها على ٣تموعة أسباب و 

 أوال: مبادئ اإلدارة البيئية

 :1تتضمن اإلدارة البيئية الفعالة عدد من ا١تبادئ، كما يلي

الربامج و ا٠تربات بشكل كامل يف كل األعماؿ كوهنا أي تكامل السياسات و  مبدأ اإلدارة المتكاملة: -
 عنصر أساسي لئلدارة يف كل وظائفها؛

كل الكفاءة و و  إل١تاـ بالتكنولوجياااالىتماـ بتثقيف العاملُت وتدريبهم باستمرار و مبدأ تثقيف العاملين:  -
ية مع وجوب االىتماـ بأف يشارؾ عامل مسؤوؿ عن أداء عملو حىت ٯتكن مواجهة التحديات العا١ت

بالتارل ٖتقيق ا٠تطط البيئية حقق الفعالية يف تنفيذ الربامج و العاملُت يف وضع الربامج البيئية ألنو بذلك تت
 ا١تطلوبة؛

السياسات والربامج يف ظل التغَتات وىنا ٬تب أف تتسم  يعٍت االستمرار يف تطويرمبدأ عملية التطوير:  -
 رونة ١تواجهة ىذه التغَتات؛السياسات با١تا٠تطط و 

ك ذلاألفضل لتحقيق التطور ا١ترغوب و  أي أف اإلدارة البيئية ىي األداءمبدأ األفضلية المشتركة:  -
 ٦تارسة العمل؛بغرض عمل السياسات والربامج و 

أي تقييم التأثَتات البيئية قبل البدء أو القياـ بأي مشروع، حيث ال يتم وضع مبدأ التقييم المسبق:  -
 تقييم األثر البيئي للمشروع؛موقع العمل قبل القياـ بدراسة و  آالت أو معدات يف أي

ا٠تدمات بشكل ال يؤثر سلبيا على ف تقـو ا١تنظمة بتطوير ا١تنجات و أمبدأ المنتجات و الخدمات:  -
 االستهبلؾ مع إمكانية تدويرىا أو التخلص منها بصورةتكوف آمنة بيئيا عند االستخداـ و البيئة ْتيث 

 آمنة؛
طنُت ٬تب العمل بتقدًن النصح سواء للمستهلك أو ا١توزع ، أو ا١توامبدأ إسداء النصح للمستهلك: -

دراؾ ٔتاىية ا١تنتجات ا٠تضراء، وعن عمليات االستخداـ اآلمن والنقل على علم و إحىت يكونو 
 التخزين؛و 

بلؾ ا١تواد ا٠تاـ، وعن ا١تنجات هاستالدراسات عن التأثَتات البيئية و ىذا مايعٍت القياـ بمبدأ األبحاث:  -
 األداء األفضل؛ٔتا ٭تقق النفع ا١تطلوب و االستفادة من ىذه الدراسات عملياا١تخلفات و و 

                                                           
 .40ص ،  سبق ذكرهمرجع براىيمي شراؼ،  ـ1
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 يعٍت الوقاية خَت من العبلج فالبيئة حق مكتسب يشارؾ اٞتميع يف اٟتفاظ عليها؛مبدأ االحتراس:  -
تشجيهم على تبٍت ا١تبادئ العامة  السابقة باعتبارىم ا١تسؤولوف عن ٧تاح  المقاولون و المتعهدون: -

 اإلدارة البيئية؛
٬تب على ا١تشاريع أف تتسلح دائما بالتكنولوجيا العالية، ْتيث تكوف على مبدأ نقل التكنولوجيا:  -

 ٔتا ٭تافظ على البيئية؛ا يتوافق مع ا١تتغَتات البيئية و استعداد دائما ٟتاالت الطوارئ واإلخطار ا١توجودة ٔت
رؽ اإلدارة بُت طة يف نقل التكنولوجيا البيئية و يعٍت ا١تسا٫تمبدأ المساىمة في المجهودات العامة:  -

 القطاع العاـ؛القطاع الصناعي و 
العمل على إشراكهم يف ذلك بقصد معرؼ اىتماماهتم و مبدأ تشجيع الحوار المقترح مع العاملين:  -

 وضع الربامج البيئية؛
قييم مدى التزاـ لبيئي والقياـ بفحص بيئي منتظم وتبغرض قياس األداء اأ االلتزام و تقدير التقارير: مبد -

إذل كل من ٣تلس إدارة  ا١تبادئ البيئية على أف يتم تقدًن ا١تعلومات بصفة دوريةلتزامات و ا١تشروع باال
 العاملُت؛ا١تشروع وٛتلة األسهم و 

 دوافع تبني اإلدارة البيئية من طرف المشاريع االقتصاديةثانيا: 

يقف وراء سعيها إذل تبٍت مدخل ازات البيئية يف عملية اإلدارة و إتهت العديد من ا١تنشآت ٨تو دمج االمتي
ة جديدة قتصادية تتعلق با١تنافع اليت ٕتنيها ا١تشروع، حيث أف تطبيق إدارة بيئية البيئية طواعية بواعث ذاتية وااإلدار 

 ٖتقيق وفورات مالية.فعالة يؤدي إذل ٗتفيض التكاليف وزيادة اإلنتاجية وٖتسُت اٞتودة و سليمة و 

 :1تتعلق بالدرجة األوذل ب(الذاتية)األسباب الطوعية  .1

ىيكلها التنظيمي من ع يف ظل د٣تها لئلدارة البيئية و مقدار األرباح اليت ٯتكن أف تتحصل عليها ا١تشاري -
 مزايا تسويقية، ٦تا يزيد من قدرهتا التنافسية؛اإلنتاجية، ٖتقيق وفورات مالية و كاليف، ٖتسُت ٗتفيض يف الت

 الربامج األخرى ا١تشاهبة؛التكلفة من خبلؿ إعادة التدوير و تقليل  -

الوقاية من من ا٢تدر و  زيادة الكفاءة التشغيلية من خبلؿ تقليل حاالت عدـ التطابق ٦تا يؤدي إذل التقليل -
 إحبلؿ مواد كيميائية أخرى؛و التلوث 
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ىناؾ ٣تموعة من اٞتماعات الضاغطة اليت تدفع إذل تبٍت اإلدارة : (الضغوط الحارجية)األسباب اإلجبارية  .2
 1البيئية نذكر منها

 تطبقها جربياتقـو اٟتكومات بسن سياسات وقوانُت وتشريعات و :  "Governments"الحكومات  -
هبدؼ ٖتقيق السياسات البيئية، كما تضع شروطا للًتاخيص ٘تنحها للمشاريع اإلقتصادية لتخضعها للنظم 

ها القدرة على القياـ البيئية حيث تقـو اٟتكومات أيضا بإسناد ىذه ا١تسؤولية إذل ىيآت متخصصة لدي
 البيئية. تشريعاهتاـ ا١تخالفة لشروط ىذه الًتٗتيص و ا١تتابعة للتأكد من عدو بالعماؿ 

: زاد االىتماـ باإلدارة البيئية نتيجة سعي ٚتاعات الضغط البيئي حملاولة التأثَت على جماعات الضغط البيئي -
 من أمثلة ذلك مشاريع التمويل.للتلوث لتحقيق أفضل أداء بيئي و  ا١تشاريع ا١تسببة

ٯتكن ال ٕتاىلها، حيث :  ٯتثل ا١تنافسوف أحد األطراؼ األساسية اليت "Competitiors"المنافسون  -
ا١تالية نتيجة األخطاء عا١تيا وعادة ماتزداد األعباء مشاريع أف تفقد وضعها وقدرهتا التنافسية ٤تليا و ٯتكن لل
 ىذا مايؤثر بطريقة مباشرة على القدرة التنافسية ٢تا وعلى بيع منتجاهتا يف األسواؽ الدولية. البيئية و 

ؾ من القطاعات اليت هتتم بدراسة مدى التزاـ ا١تشاريع الصناعية : تعترب البنو "Financers"الممولون  -
ال اء بااللتزامات و القواننب البيئية حىت يتم تقييم مدى قدرهتا على الوفلراغبة يف االقًتاض بالتشريعات و ا

كسب ثقة العمبلء فيض التكاليف و ٭تدث ذلك إال إذا كانت تتمتع بإدارة بيئية سليمة اليت ٘تكنها من ٗت
 الديوف.سداد ا١تستحقات و و  دة اإليراداتبالتارل زياو 

ت إقباؿ تعد ا١تنتجات اليت ال تسبب أضرار بيئية من السلع اليت شهد:َ"Consumers"المستهلكون -
ا١تنتجُت على إلنتاجها تلبية لرغبات ا١تستهلكُت، حيث تعددت ا١تسميات اليت ا١تستهلكُت على شراءىا و 

 جات مثل ا١تنتجات ا٠تضراء.تطلق على ىذا النمط من ا١تنت

ضغوطا من جانب كل من ا١تسا٫تُت : تواجو ا١تشاريع "Investitors"المساىمون و المستثمرون  -
تتأتى حاجة ىذه الفئات إذل ء البيئي و األداء ا١تارل ٢تا؛ و ا١تستثمرين للحصوؿ على معلومات على األداو 

بالتارل ا١تخاطر ٦تا ة االلتزامات و البيئية قد تؤدي إذل زيادمثل ىذه ا١تعلومات نتيجة لقناعتهم بأف ا١تمارسة 
 يؤدي إذل ا٩تفاض األرباح.
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 نظام اإلدارة البيئية المبحث الثالث:

اإلدارة البيئية جزءا من نظاـ إدارة ا١تؤسسات ويتم استخدامو من أجل إعداد وتنفيذ السياسات  يعتربنظاـ
ها واالسًتاتيجيات البيئية للمؤسسة، كما يساعد نظاـ اإلدارة البيئية ا١تؤسسات على التحكم يف اآلثار البيئية وتوجيه

حث إذل ماىية نظاـ اإلدارة البيئية ومتطلبات لتحقيق األىداؼ البيئية للمؤسسات، وقد مت التطرؽ يف ىذا ا١تب
 ومراحل تبنيو.

 ماىية نظام اإلدارة البيئيةالمطلب األول: 

 أوال: مفهوم نظام اإلدارة البيئية

مل أنشطة التخطيط وا١تسؤوليات يعرؼ نظاـ اإلدارة البيئية بأنو: "جزء من نظم اإلدارة الشاملة للمؤسسة تش
 .1التطبيق واحملافظة على األداء البيئي اٞتيد"واإلجراءات العملية و 

 يعرؼ أيضا بأنو: " ٣تموعة ا١تواصفات ا٠تاصة بكيفية عمل ا١تؤسسات يف القضاء على التلوث عن طريق وضع
 .2قاعدة بيانات من أجل متابعة األداء البيئي"نظاـ رٝتي و 

 .3البيئية"يعرؼ أيضا بأنو: "ىيكل إلدارة ا١تؤسسات من أجل تقييم تأثَتاهتا 

موعة من السياسات من خبلؿ إستعراض التعاريف السابقة نستنج أف نظاـ اإلدارة البيئية عبارة عن ٣ت
يف نفس الوقت ٘تكنها من سسة على ٖتقيق أىدافها ا١تسطرة و ا١تفاىيم و خطط العمل اليت تساعد ا١تؤ واإلجراءات و 

 ئها البيئي.اإلستجابة للمتطلبات البيئية بشكل ٭تقق التحسُت يف أدا

 ISO14001ثانيا: مفهوم المواصفة الدولية 

يف ضوئها حددت و  ISOمواصفة دولية طورهتا منظمة التقييس الدولية  ISO 14001تعد ا١تواصفة 
تمكن ل 6991قد اعتمد النص الرٝتي ٢تذه ا١تواصفة بعد نشره عاـ ة إلقامة نظاـ اإلدارة البيئية و ا١تتطلبات األساسي

ا١تعلومات ا١تتعلقة بشأف االىتماـ با١تتطلبات القانونية و األىداؼ مع األخذ بعُت اإلعتبار صياغة السياسة و ا١تنظمة من 
ا١تطابقة على أية منظمة تسعى إذل صياغة وٖتسُت نظاـ إدارهتا البيئية و  اٞتوانب البيئية ا١تهمة، تطبق ىذه ا١تواصفة
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رة البيئية من قبل جهة خارجية، والتقرير ل على شهادة ا١تطابقة لنظاـ اإلداإقامة الدليية مع السياسة البيئية ا١تعلنة و الذات
 .1اإلعبلف الذايت للمطابقة مع ا١تواصفةو 

 بأهنا: ٣تموعة ا١تواصفات ا٠تاصة بكيفية عمل ا١تنظمات يف القضاء على ISO 14001إذ تعرؼ ا١تواصفة 
ية ىذه ا١تواصفة ىو تزويد عة األداء البيئي، وغامن أجل متابقاعدة بيانات التلوث عن طريق وضع نظاـ رٝتي و 

ا١تنظمات بعناصر نظاـ إدارة بيئية فاعلة ٯتكن أف تتعامل مع ا١تتطلبات اإلدارية األخرى للمنظمة، كما تسعى إذل 
 مساعدة ا١تنظمات يف ٖتقيق التوازف بُت أىدافها البيئية.

الوسائل الضرورية ليات، اإلجراءات والعمليات و ا٠تاصة با١تسؤو تعرؼ أيضا بأهنا: ٣تموعة من التنظيمات 
 لتنفيذ السياسة البيئية.

 ثالثا: خصائص نظام اإلدارة البيئية

 :2يتميز نظاـ اإلدارة البيئية ٔتجموعة من ا٠تصائص ٯتكن تلخيصها يف مايلي

كافة متطلبات   حيث يقـو نظاـ اإلدارة البيئية على األخذ بعُت اإلعتباراإلىتمام بذوي المصالح:  .1
 األشخاص ا١تعنيُت أو ا١تتأثرين باألداء البيئي للمؤسسة.

يعٍت الوقوؼ على الفروؽ أو اال٨ترافات مقارنة باألىداؼ ا١تسطرة، فالتحسُت  التحسين المستمر: .8
ا١تستمر يف اجملاؿ البيئي يتطلب أـ يتضمن نظاـ اإلدارة البيئية ضرورة ٖتقيق ىدؼ التحسُت يف األداء 

 ي.البيئ
يتميز نظاـ اإلدارة البيئية بكونو مرنا ٦تا يسمح بإجراء التعديبلت إف لـز  المرونة و إمكانية التطوير: .3

 التحسُت ٦تا يؤدي إذل ٖتسُت األداء البيئي للمؤسسة.فر على إمكانية التطوير و األمر كما أنو يتو 
اـ بتطبيق الكثَت من لتز تتمثل البساطة يف عدـ يف عدـ إشًتاط النظاـ اال البساطة و الصرامة: .0

اليت تؤدي إذل إضافة الوقت وىدر ا١توارد البشرية و ا١تالية، أما الصرامة فتهدؼ إذل ٗتفيض اإلجراءات و 
 التكاليف.

مثل نظاـ إدارة اٞتودة، وىذا التوافق يعٍت استخداـ نفس النموذج  التوافق مع باقي األنطمة اإلدارية: .5
التعريف ا١تشًتؾ للعناصر باإلضافة إذل إلغاء كل اإلجراءات ا١تتعارضة بُت و بناء لبناء النظاـ أو النظامُت ل

 النظامُت.
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 رابعا: أىمية تطبيق نظام اإلدارة البيئية
جم الطاقة اإلنتاجية كمايعمل التشغيل ٦تا يؤدي إذل زيادة حبيئية أداة لتطوير نظم اإلنتاج و عترب نظاـ اإلدارة الي

٦تا يساعدىا على  مؤسسات األعماؿٖتقيق فائض للشركات و الضياع يف الطاقة ٦تا يؤدي إذل على منع اإلسراؼ و 
 كما يكسبها مزايا تنافسية ١تنتجاهتا.الية و ا١ت ىامراكز ٖتسُت 
 ليف عبلج األفراد من ىذه األمراض.نع اإلصابات بأمراض أضرار تلوث البيئة الداخلية ٦تا يؤدي لتخفيض تكاكما ٯت

 14441متطلبات تطبيق نظام اإلدارة البيئية إيزوي: المطلب الثان

جية البيئية تكمن يف مراجعة اإلسًتاتي 60446حسب مواصفة إيزو فإف ا١تهمة األساسية لنظاـ اإلدارة البيئية 
ا١تبادئ االساسية لئلدارة يف القسم الرابع منها  بيئي، وقد حددت فيها ا١تتطلبات و للمؤسسة من أجل ٖتسُت أدائها ال

 كما يلي:

 ا١تتطلبات العامة 
 السياسة البيئية 
 التخطيط 
 التنفيذ والتشغيل 
 ألعماؿ التصحيحيةالفحص وا 
 مراجعة اإلدارة العليا 

 "General Requirements" أوال: المتطلبات العامة

أنو يتعُت على ا١تؤسسة 6ـ0يف البند  60446ورد يف القسم الرابع الذي ٭تتوي على متطلبات مواصفة اإليزو
كيفية ا١تطابقة مع افظة عليو من خبلؿ صيانتو وٖتسينو باستمرار و ٖتاوؿ احملو  تطبيق نظاـ إدارة بيئيةوضع وتوثيق و 
 .1تلك ا١تتطلبات

 ويتم ذلك من خبلؿ ٖتقيق ا١تؤسسة ٚتلة من اإلجراءات:

  تطبيقها يف ٚتيع أ٨تاء ا١تؤسسة؛ٖتديد العمليات البلزمة و 

 التداخل بينها؛التسلسل ٢تذه العمليات و  تعيُت 

 فعالياهتا؛طرة على ىذه العمليات و ماف السيتعيُت ا١تعايَت البلزمة والطرؽ لض 

  ٖتليل ىذه العمليات؛قياس و 
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 تنفيذ األعماؿ الضرورية للحصوؿ على النتائج ا١تخططة؛ 

 مث قياـ الؤسسة بالعمليات التالية:

 ؛وضع سياسة مناسبة للبيئة 

 ا١تخطط ٢تا مستقببل؛النإتة عن ا١تؤسسة يف ا١تاضي واٟتاضر و  وانب البيئيةٖتديد اٞت 

 ٖتديد ا١تتطلبات القانونية؛ 

  ٖتديد األىداؼ البيئية؛ٖتديد األولوليات و 

  ٖتقيق األىداؼ البيئية؛إنشاء ىيكل وبرنامج لتنفيذ السياسات و 

  الوقائية؛تسهيل التخطيط وا١تراقبة والرصد واإلجراءات التصحيحية و 

 "Environmentalpolicy"ثانيا: متطلبات السياسة البيئية

األىداؼ ا١تتعلقة باألداء البيئي الشامل للمؤسسة الصناعية، واليت ة البيئية بأهنا توضيح ا١تبادئ و تعرؼ السياس
رتبطة بأداءىا البيئي مبادئها ا١تالبيئية ىي بياف بنوايا الشركة و يتم من خبل٢تا ٖتديد إطار عملها البيئي، فالسياسة 

 :1غاياهتا البيئية، وينبغي أف ٖتدد اإلدارة العليا لتؤكدوضع أىدافها و ذي يوفر إطارا للعمل و الشامل ال

  ا٠تدمات ا٠تاصة بالشركة؛ات البيئية الناشئة عن األنشطة والسلع و حجم ا١تؤثر مدى مبلئمتها لطبيعة و 

  التلوث؛الوقاية من مدى اإللتزاـ بالتحسُت ا١تستمر و 

  التشريعات ا١تتعلقة بعمليات الشركة؛لضوابط و ااإللتزاـ بالتوافق مع القوانُت و مدى 

  الغايات البيئية؛توفَت إدارة لوضع ومراجعة األىداؼ و 

  إيصا٢تا إذل ٚتيع العاملُت؛احملافظة على السياسة البيئية و التنفيذ و التأكد من عمليات التوثيق و 

  على اٞتمهور؛التأكد من إعبلف السياسة 

ٖتدد السياسة البيئية مبادئ عمل ا١تنظمة كما ٖتدد مستوى ا١تسؤووليةواألداء البيئي ا١تطلوباف للمنظمة مقابل 
منتجاهتا أف تكوف مناسبة لآلثار البيئية و ٚتيع اإلجراءات البلحقة اليت سيتم اٟتكم ٔتوجبهاكما ينبغي للسياسة 

 .2الغاياتاألىداؼ و  أف يسًتشد هبا يف وضع وخدماهتا وينبغي

 ٖتتوي السياسة البيئية على العناصر التالية:

 ٖتديد عناصر البيئة بالنسبة للمؤسسة؛ 

                                                           
 .122-121ص ، سبق ذكره مرجع،إيثار عبد ا٢تادي آؿ فيحاف، سوزاف عبد الغاين البيايت1

2
 .71ص ، سبق ذكره مرجعإٝتاعيل القزاز، عادؿ كوريل، -



  مدخل إلى نظام اإلدارة البيئية الفصل األول:

31 
 

 ٖتديد ا٠تطوات التنفيذية لكيفية تعامل ا١تؤسسة مع معطيات البيئة؛ 

 كذلك ٖتسُت الوضع البيئي؛تنفيذية اليت ٬تب أف تتخذ لرصد ومتابعة األحداث البيئية، و وضع ا٠تطوات ال 

 "Planning"ثالثا: متطلبات التخطيط 

من نظاـ إدارة البيئة التخطيط ىو عملية مستمرة و ىي تستخدـ على حد سواء لوضع و تنفيذ  عناصر 
يف الكيفية اليت  ٖتسينها تبعا لتغَت الظروؼ، وكجزء من من عمليات التخطيط ينبغي على ا١تنظمة النظرصيانتها و و 

 .1يف الوفاء بالتزاماهتا، أىدافها وغاياهتاسوؼ يتم قياس وتقييم أداءىا و 

 تشمل متطلبات التخطيط على العناصر التالية:

 ـ المظاىر البيئية1

 : تعريف المظهر البيئي -

ىو العنصر الناتج من أنشطة الشركة، منتجاهتا، خدماهتا، والذي لو تأثَت على البيئة، كما أف ا١تظهر البيئي 
 .2الذي ٯتكن أف يكوف لو تأثَت ىاـ على البيئة

 تعريف التأثير البيئي: -

أو ىو التغيَت الذي ٭تدث يف البيئة سواء كاف سيء أو مفيد، الناتج بشكل كلي أو جزئي من األنشطة  
 .3ا٠تدمات اليت تقـو هبا الشركة

خدماهتا اليت ٯتكن حديد ا١تظاىر البيئية ألنشطتها ومنتجاهتا و ٬تب أف تقـو الشركة باحملافظة على اإلجراءات بت
ا١تتوقع أف يكوف ٢تا تأثَت ىاـ على البيئة، كما تراعي الشركة ٖتديد ا١تظاىر البيئية يف مرحلة التخطيط لشركة مراقبتها و ل

 شروعات أو تطوير اٟتالية منها.للم

 ـ المتطلبات القانونية و المتطلبات األخرى 2

ا١تتطلبات األخرى اليت هتتم اء لتحديد ا١تتطلبات القانونية و ٖتافظ على إجر ٬تب على الشركة أف تنشط و 
 .4خدماهتاالنإتة عن أنشطتها ومنتجاهتا و با١تظاىر البيئية 

                                                           
 .75، ص  سبق ذكره مرجعإٝتاعيل القزاز، عادؿ كوريل، 1
 .230ص ، سبق ذكره مرجعخالد مصطفى قاسم،  -2
 .17:50على الساعة: ، 25/03/2022، تاريخ اإلطبلع :ar.m.wikipedia.org/wikiا١توقع اإللكًتوين ويكيبيديا 3
 .231ص  ، سبق ذكره مرجعخالد مصطفى قاسم،4
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 : المظاىر البيئية (22شكل رقم )

 
 إنبعاثات ىواء                                                           ػ تلوث ا٢تواء 

 ضوضاء                                                                 ػ تلوث ٝتعي 

 صرؼ للمياه                                                           ػ تلوث ا١تياه 

 رة ا١تخلفات الصلبةإدا 

  أي استخدامات للمواد الطبيعية 

 وا١تواد ا٠تاـ 

، الدار اٞتامعية، ، إدارة البيئة و التنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرةخالد مصطفى قاسمالمصدر: 
 .831، ص8442اإلسكندرية، 

 القوانُت البيئية 

 تقييم ا١تخاطر ا١تتوقعة 

 أي معلومات متاحة عن اٟتوادث البيئية السابقة و ا١تمارسات اٟتالية 

منتجاهتا أو خدماهتا مثل انبعاثات ا٢توء وصرؼ ا١تياه عناصر النإتة عن أنشطة الشركة و اليوضح الشكل السابق
 وغَتىا اليت تؤثر يف البيئة بشكل كبَت فتتحوؿ من بقايا و٥تلفات إذل تلوث يهدد البيئة.

 

 

بيئي مظهر تأثير على البيئة  
 منتج

 نشاط

المظاهر البيئية ذات 
 المظاهر البيئية التأثير الهام
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 ـ الغايات و األىداف  3

ذي تسعى ا١تنظمة البيئية، و أشارت ا١تواصفة إذل الغايات بكوهنا: ا٢تدؼ البيئي الشامل الناشئ عن السياسة ال
 .1القابل للقياس حيثما أمكن تنفيذهنفسها لتحقيقو و 

حيثما أمكن تنفيذىا ابل للقياس فهو:  يشتق من الغاية البيئية و ىو متطلبات أداء مفصل قالهدف البيئي أما 
 .2تلبيتها لغرض ٖتقيق تلك الغايات البيئيةها، وٖتتاج إذل أف يتم ٖتديدىا و تطبيقها يف ا١تنظمة أو يف أجزاء منو 

 ينبغي على ا١تنظمة اف:و  

  ٖتافظ على دٯتومتها عند كل مستوى وظيفي؛توثقها و 

 ألخرى وجوانبها البيئية ا١تهمة وا١تتطلبات ااإلعتبار ا١تتطلبات القانونية مراجعتها بإستمرار مع األخذ بعين
 وجهات نظر ا١تهتمُت بالبيئة؛متطلبات أعما٢تا و و 

  الغايات البيئية مع السياسة البيئية؛احملافظة على توافق األىداؼ و 

غَت مؤثرة، وىناؾ ٚتلة عوامل ينبغي أخذىا لسياسة البيئية ٣ترد شعارات الغايات البيئية تظل ابدوف األىداؼ و 
 ُت االعتبار عند رسم الغايات و األىداؼ:بع

  قابلة للقياس؛أف تكوف 

 تقارير التقدـ؛ 

 التمكن من السيطرة عليها؛ 

 الروابط لبللتزاـ بالسياسة؛ 

 ٗتفيض تكلفة القياس؛ 

 

 

 
 
 

                                                           
 .215ص ، سبق ذكره مرجعنزغي فاطمة الزىراء،1
 نفس ا١ترجع، نفس الصفحة.2
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 برامج اإلدارة البيئية -4

احملافظة على بالتثبيت و يط، حيث تقـو ا١تنظمة ٘تثل برامج اإلدارة البيئية ا٠تطوة األخَتة من خطوات التخط
 :1برنامج لتحقيق أىدافها عن طريق

  الغايات البيئية لكل مستوى وظيفي؛ٖتديد مسؤولية ٖتقيق األىداؼ و 

  الغايات؛إطار زمٍت لتحقيق ىذه األىداؼ و 

 رابعا: متطلبات التنفيذ و التشغيل

التزاما من قبل ٚتيع العاملُت يف ا١تنظمة و بذلك دل يعد اقتصار  يستدعي التنفيذ الناجح لنظاـ اإلدارة اليئية
لذلك جاءت جاءت مرحلة التنفيذ  ا١تسؤوليات البيئية على األقساـ البيسية بل أضحت أعماؿ ا١تنظمة ككل

 .2التشغيل بسبع خطوات رئيسية ٤تددة على وفق ا١تواصفةو 

 الهيكل و المسؤولية - 1

 توثيقها و نشرىا يف ا١تنظمة ألجل بناء إدارة بيئية فعالة؛الواجبات و ٖتديد ا١تسؤوليات و  -
 سلطة ١تا يأيت:مسؤولياتو مسؤوليات أخرى ٤تددة و توفَت ٦تثل أو ٦تثلُت عن اإلدارة ٯتتلك إذل جانب  -

 تنفيذىا و اٟتفاظ على استمراىا ٔتا يتبلءـ مع ا١تواصفة الدولية متطلبات نظاـ اإلدارة البيئية و  ضماف وضع
ISO 14001. 

 دارة البيئية من أجل مراجعتها أساسا لتحسُت نظاـ اإلدارة ئلدارة العليا بشأف أداء نظاـ اإلرفع تقارير ل
 البيئية.

 التدريب و الوعي و المنافسة -2

 ينبغي للمنظمة أف تعمل على:

 تدريبية؛ٖتديد احتياجاهتا ال 

 وضع برامج خاصة لؤلعماؿ ذات التأثَتات البيئية ا٠تطَتة ضمن برنا٣تها التدرييب؛ 

 :وضع اإلجراءات لزيادة الوعي لدى العاملُت لػ 

                                                           

 .830ص ، سبق ذكره مرجع،خالد مصطفى قاسم1
 .75ص سبق ذكره، مرجع،إٝتاعيل القزاز ، عادؿ كوريل2
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 أ٫تية تطبيق السياسة البيئية و بقية متطلبات نظاـ اإلدارة البيئية؛ -

 ا٠تطَتة احملتملة ألعما٢تم و الفائدة ا١تتوقعة يف ٖتسُت األداء البيئي؛ ا١تؤثرات البيئية -

 مسؤوليات و دور العاملُت يف تنفيذ السياسة البيئية و نظاـ اإلدارة البيئية؛ -

 ا٠تربة ا١تناسبة؛١تناسب و ٗتصيص األفراد ذوي ا١تستوى التعليمي ا -

 االتصاالت -3

 :حينبغي أف تضع ا١تنظمة اإلجراءات اليت توض

 العمودية؛يع ا١تستويات اإلدارية األفقية و االتصاالت الداخلية بُت ٚت -

 استبلـ و توثيق االستجابة لبلتصاالت من جانب ا١تهتمُت بشؤوف البيئة؛ -

باألخص فيما يتعلق با١تؤثرات لعمليات االتصاالت ا٠تارجية و  ينبغي ٖتويل اىتماـ ا١تنظمة ٨تو توفَت وسيلة -
 ؛البيئية ا٠تطَتة

 توثيق نظام اإلدارة البيئية -4

فوطة بشكل ورقي أو إلكًتوين، يكوف حملافظة على معلوماهتا مكتوبة و٤تيف ىذه ا٠تطوة تعمل ا١تؤسسة على ا
 مستوى التفصيل يف ىذه الوثائق بالقدر الذي يوضح احملتوى األساسي لبلىنماـ بالبيئي للمؤسسة.

 ا١تستفيدة بشكل مباشر، ٯتكن أف تشمل:علها يف متناوؿ اٞتهات ا١تعنية و باإلضافة إؿ ج

 دليل البيئة؛ -

 السجبلت و ا١تواصفات؛ -

 إجراءات و تعليمات العمل؛ -

 معلومات عن العمليات؛ -

 خطط الطوارئ للموقع؛ -

 التحكم في الوثائق -5

 على ا١تنظمة أف تضع إجراءات ضبط ٚتيع الوثائق ا٠تاصة بنظاـ اإلدارة البيئية للتأكد من:

 اكن احملددة ٢تا؛التواجد يف األم 

  تدقيقيها حسب اٟتاجة؛فحصها دوريا و 
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 إمكانية اٟتصوؿ على إصدارات من الوثائق يف ا١تواقع اليت تظهر حاجة ٢تا؛ 

 التأكد من عدـ استخدامها؛ع و إبعاد الوثائق ا١تلغاة اليت فقدت أ٫تيتها فورا من ا١تواق 

  بتواريخ ٤تددة؛الوثائق بأسلوب نظامي و قانوين و حفظ 

  احملافظة عليها من أجل التدوين والتعديل؛تثبيت اإلجراءات وا١تسؤوليات و 

 التحكم في العمليات -6

 فيما ينبغي للشركة أف:ة لتنفيذ نظاـ اإلدارة البيئية و تعد ضبط العمليات من ا١تتطلبات األساسي

فيها إذل ا٨ترافات عن األنشطة اليت ينجم عليها جوانب بيئية خطَتة اليت يؤدي التقصَت ٖتدد العمليات و  -
 األىداؼ؛السياسات والغايات و 

 شًتاط مقاييس للعمليات ضمن اإلجراءات؛ا -

 ا١تتقاعدين؛وخدمات اجملهزين و  وضع إجراءات تتعلق باٞتوانب البيئية ا٠تطَتة ١تنتوجات -

 كما حددت ا١تواصفة األنشطة اليت ينبغي للشركة ضبطها إذل ثبلث أنشطة:

 احملافظة على ا١توارد؛نع التلوث و ابة أنشطة اإلنتاج ١ترق -

التأكد من كفاءهتا التنظيمية الداخلية وا٠تارجية و  ا١تتطلبات رقابة األنشطة اإلدراية الروتينية لضماف توافق -
 فعاليتها؛و 

 رقابة األنشطة اإلدارية اإلسًتاتيجيةلئلستجابة ألي تغَتات ٤تتملة يف ا١تتطلبات البيئية؛ -

 للطوارئ االستعداد و االستجابة -7

 أكد لذلك على ا١تنظمات أف:٭تيط أعماؿ ا١تنظمات عدـ الت

 ٤تاولة منعها؛تفظ بإجراءات اٟتوادث احملتملة واإلستعدادات ٢تا واٟتد منها و ٖتتضع و  -

على األخص إثر وقوع حوادث أو اصة هبا كلما كاف ذلك ضروريا  و فحص إجراءات الطوارئ ا٠تمراجعة و  -
 ؛ا١تنظمة دورية ٢تذه األساليبحاالت طارئة، كما ٕتري 

 خامسا: الفحص و األعمال التصحيحية

اإلجراءات التصحيحية من النشاطات األساسية يف اإلدارة البيئية نظرا ألهنا تضمن توافق أداء يعترب الفحص و 
 .ا١تؤسسة مع ماخطط لو سابقا يف السياسة البيئية



  مدخل إلى نظام اإلدارة البيئية الفصل األول:

37 
 

 الرصد و القياس -1

 ٢تا تأثَت بيئي ىاـ بُت فًتة األنشطة اليتا٠تصائص الرئيسية للعمليات و ياس قتعمل ا١تؤسسة على رصد و 
صيانة معدات القياس، مث يف األخَت مقارنة  تساعد يف اإلجراءات الرقابية و أخرى، وكذلك تسجيل ا١تعلومات اليتو 

 .1حفظهامت خبلؿ ىذه ا١ترحلة وتوثيقها و تسجيل كل ما علية لؤلنظمة والشروط البيئية و اإلجراءات الف
 عدم المطابقة و اإلجراءات التصحيحية  -2

٤تاولة معاٞتتها يف الوقت عن حاالت عدـ ا١تطابقة ا١تمكنة و على ا١تؤسسة أف تكوف على تأىب للكشف 
 :2ا١تناسب من خبلؿ التزامها ٔتا يلي

 ٖتديد أسباب عدـ ا١تطابقة؛ 

 تنفيذ أو وضع اإلجراءات التصحيحية الضرورية؛ 

  يف األساليب ا١تدونة الناشئة على اإلجراءات التصحيحية؛تسجيل أي متغَتات 

 ضبط السجالت -3

اٟتفاظ على سجبلت اإلدارة البيئية، وتشمل ىذه األخَتة  ة بتثبيت إجراءات معينة لتجديد و ف ا١تؤسسة ملزمإ
ة النشاط ية، كما ٘تكن من متابعا١تراجعة اإلدار ج مراجعة نظاـ اإلدارة البيئية و كل من سجبلت التدريب و نتائ

 .٬3تب أف ٖتدد مدة االحتفاظ هباالسلعة أو ا٠تدمة و و 

 مراجعة و تدقيق منظومة اإلدارة البيئية -4

ؼ إذل التقييم يعد تدقيق نظاـ اإلدارة البيئية عملية ٖتقق يقـو هبا فريق تدقيق داخلي أو خارجي، هتد
 .4ا١تشاىدةمن خبلؿ األدلة ا١توثقة و  60446مدى مطابقتو ١تتطلبات ا١تواصفة إيزوا١توضوعي للنظاـ و 

 يتم توجيو التدقيق إذل مايلي:

 اإلحتفاظ بالسجبلت ا١ترافقة؛ا١تسؤوليات ومتطلبات ٗتطيط وإجراءات التدقيق ورفع التقارير و  -

 التكرار؛ٖتديد معايَت التدقيق واجملاؿ و  -

 

                                                           
 .73ص  ، سبق ذكره مرجعبرين لطيفة، 1
 نفس ا١ترجع، نفس الصفحة.2
 .812ص  ، سبق ذكره مرجعنزغي فاطمة الزىراء، 3

 .79ص ، سبق ذكره مرجع،إٝتاعيل القزاز ، عادؿ كوريل4
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 يهدؼ التدقيق إذل:

 ا إذا كاف نظاـ اإلدارة البيئية؛ٖتديد فيم -

 للًتتيبات ا١تخططة إلدارة البيئة ٔتا يف ذلك متطلبات ىذه ا١تواصفة؛مطابق  -

 أنو مطبق و تتم احملافظة عليو بصورة مبلئمة؛ -

 أف يزود النظاـ اإلدارة ٔتعلومات نتائج التدقيق؛ -

 سادسا: مراجعة اإلدارة العليا

 :1تعد مراجعة اإلدارة ا١ترحلة النهائية يف نظاـ اإلدارة البيئية إذ تلـز ا١تواصفة ا١تنظمة على

 فعاليتو؛رة البيئة للتأكد من استمرارية ومبلئمتو وكفاءتو و أف تقـو على فًتات ٖتددىا ٔتراجعة نظاـ إدا -

 ف يتم توثيق ىذه ا١تراجعات؛٬تب ألتقوًن النظاـ قد مت ٚتعها و  ٬تب التأكد من أف ا١تعلومات البلزمة -

تائج مراجعة نظاـ باقي عناصر إدارة البيئة على ضوء ناإلدارة إذل تغيَت يف السياسة واألىداؼ و  تؤدي مراجعة -
 التزاـ اإلدارة بالتحسُت ا١تستمر يف نظاـ إدارة البيئة؛إدارة البيئة و 

التأكد من ستمر لنظاـ إدارة البيئة و ُت ا١تتتم مراجعة اإلدارة العليا على فًتات ٖتددىا من أجل التحس -
 استمرارية فعاليتو، تتم يف ىذه ا١تراجعة تقييم نظاـ اإلدارة البيئية؛

ISO 14001َمراحل تبني نظام اإلدارة البيئية المطلب الثالث: 

ٯتكنها اٟتصوؿ على شهادة  60446إذا توفرت ا١تؤسسة على ا١تتطلبات األساسية لغرض اإلشهاد وفق إيزو
ائية بل تتطلب الكثَت من اٞتهد مطابقة من ىيئة ٥تتصة، إف عملية اٟتصوؿ على ىذه ا١تطابقة  ال تتم بطريقة عشو 

 من ا١تراحل ا١تًتابطة فيما بينها.الوقت مرورا بالعديد و 

 أوال: مرحلة اإلعداد و التحضير

، لذلك ٖتتاج ا١تؤسسة إذل البلزمة 60446مع مواصفة إيزو تعترب مرحلة التحضَت أوؿ مرحلة لطريقة اإلشهاد
اليت تساعدىا على ا١تطابقة مع ا١تواصفة ا١تذكورة، مث ٖتاوؿ وضع سياسة بيئية تكوف ٔتثابة ا١ترجع الذي يعود لو اٞتميع 

 .2يف نشاطاهتم

                                                           
 .70ص ، سبق ذكره مرجع،عبد الكرًن ٟتيلح1
2

 .805ص، سبق ذكره مرجعخالد مصطفى قاسم،-
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خبلؿ توفَت الوثائق  ىو عنصر جد مهم منو  من ىذا ا١تنطلق يعترب ٚتع ا١تعلومات أوؿ شيء تقـو بو ا١تؤسسة
كوف ىذه الوثائق واضحة ومقروءة ومؤرخة و٤تفوظة لذا ٬تب أف ت١تؤسسة اليت ىي ذات أ٫تية بالغةو ا١توجودة يف ا

الوثائق البيئية اليت تبحث عنها ا١تؤسسة قد تكوف داخلية أو خارجية حيث يتم البحث عنها يف بشكل مبلئم و 
تقدٯتها عند اٟتاجة إليها مث تقـو سة بتصنيف الوثائق اليت ْتوزتو و ـ ا١تؤساألرشيف إذ يقـو كل فرد كل فرد من أقسا

ؤسسة بتنفيذ القياـ بنشاط صريح ١تسؤورل ا١تن أجل ذلك أفضل طريقة ىي تنظيم و م١تؤسسة بصياغة السياسة البيئية و ا
إسًتاتيجية ا١تؤسسة و السياسات التحقق من انسجامو مع النهائي و هتا البيئية مث ٖترير ااسًتاتيجيٖتليل أورل للبيئة و 

 تصالية للمؤسسة.كذلك ٖتديد اإلسًتاتيجية االخرى و األ

األطراؼ ذات اإلستعاب من قبل أفراد ا١تؤسسة و سهل كوف مضموف السياسة البيئية ثري و من ا١تهم أف ي
بار ىذه الوثيقة بأهنا هنائية العبلقة، حيث يتم ٚتع العناصر ا١تتوصل إليها يف النقاش يف وثيقة واحدة لكن ال ينبغي اعت

 ألهنا ضيعت قبل التحليل ا١تعمق للجوانب البيئية.

 ثانيا:مرحلة معرفة المتغيرات البيئية وتخطيط عملية التحسين 

تعترب معرفة ا١تتغَتات البيئية ا١ترتبطة بنشاطات ا١تؤسسة مرحلة جد ىامة ألهنا تسمح بتوفَت عناصر التحسُت 
 .1ات النإتة عن ا١تؤسسةا١تمكنة لتخفيض التأثَت 

 التشريع البيئي -1

ا مع التحقق منهطلبات القانونية اليت ٗتضع ٢تا ومتابعة تطورىا و من خبلؿ ىذا العنصر تريد ا١تؤسسة معرفة ا١تت
التأكد من وصو٢تا لكل األطراؼ ذات العبلقة من خبلؿ تعيُت مسؤوؿ يسهر على سلطات ا١تراقبة ا٠تارجية، و 

 .استخبلصها و نشرىا

 التحليل البيئي -2

٤تاولة ها، مث التأثَتات النإتة عنها و للقياـ بالتحليل البيئي يتطلب على ا١تؤسسة ٖتديد اٞتوانب البيئية لنشاط
 ٗتفيضها إذل أقصى حد ٦تكن.

قد عرفتها مواصفة عنو ىي عبلقة السبب و النتيجة و  األثر البيئي الناتجة اليت ٕتمع بُت اٞتانب البيئي و إف العبلق
 :60446اإليزو

 

                                                           
 .109ص ، سبق ذكره مرجع،القزاز ، عادؿ كوريل إٝتاعيل1
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 :تتداخل مع البيئة.ن جوانب نشاطات ا١تنظمة كالسلع وا٠تدمات اليت تتفاعل و ىو جانب م الجانب البيئي 

 :ىو أي تغيَت يف البيئة سواء كاف سيئ أو مفيد الناتج بشكل كلي أو جزئي من األنشطة و  األثر البيئي
 ا١تنتجات أو ا٠تدمات اليت تقـو هبا الشركة.

 ف و مرامي التحسينتحديد األىدا -3

كل جانب بيئي بارز وكل تأثَت ناتج عنو ٭تدد التفاعل بُت ا١تؤسسة و البيئة ا٢تدؼ ىو ٗتفيض ىذا التفاعل 
 .1وفاعليتو تكمن يف ٖتديد األىداؼ الواقعية لتحسُت األداء البيئي ا١ترتبطة هبذه اٞتوانب والتأثَتات

 وا١ترمى البيئي كاآليت :البيئي كل من ا٢تدؼ   60446تعرؼ مواصافاتاإليزو

 ىو الغاية البيئية الشاملة اليت تنشأ من السياسة البيئية اليت تضعها ا١تؤسسة بنفسها وتعمل  الهدف البيئي :
 ا١تنظمة على التحقيق فيها إذا ىذه األىداؼ مقاسة وقابلة للممارسة أـ ال.

 قياسها إذا كانت قابلة للممارسة والتطبيق :ىو متطلبات األداء البيئي التفصيلي الذي ٯتكن  المرمى البيئي
 ٖتددىا األىداؼ البيئية . نظمة أو يف األطراؼ واٞتهات اليتيف ا١ت

 : البرنامج البيئي -0

لتجسيد اإلرادة ا١تعرب عنها يف السياسة البيئية يف الواقع ْتيث يتم وضع جدوؿ تعلق األمر بتخطيط األعماؿ ي
ا١توارد ا١تخصصة   (ذة وا١تيزانية ا٠تضراء ا١تخصصة للمشروع كذلك التدابَت ا١تتخالكفاءةو زمٍت وٖتديد ا١تسؤولُت ذوي 

 وكل ذلك لبلوغ األىداؼ ا١تخطط ٢تا. )للمشروع، موارد بشرية، موراد تقنية و مالية 

 ثالثا: مرحلة تنفيذ نظام اإلدارة البيئية

ق تدقيق اإلشهاد من طرؼ ىيئة خارجية إذا نفذت ا١تؤسسة ىذه ا١ترحلة بالشكل الصحيح تستطيع ٖتقي
 .604462للحصوؿ على شهادة اإليزو

 التسيير التشغيلي لألنشطة -1

ن أجل االلتزاـ باحًتاـ البيئة إف تبٍت نظاـ اإلدارة البيئية يتطلب تسيَت نشاطات ا١تؤسسة بالشكل ا١تطلوب م
 .3ٗتفيض تأثَتات نشاطها على البيئةو 

                                                           
 .85ص ،سبق ذكره مرجع،برين لطيفة1
 .802ص  ، سبق ذكره مرجع،خالد مصطفى قاسم2
3

 .86ص  ، سبق ذكره مرجعبرني لطيفت،
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ا١ترتبطة بالتسيَت التشغيلي استنادا ١تعطيات التحليل البيئي ١تستوى ٖتكم ٬تب تقـو ا١تؤسسة بتحديد وثائقها 
أف تكوف ىذه الوثائق بسيطة و سهلة الفهم ٞتميع األفراد حىت ٘تكنهم األخذ بعُت االعتبار ا١تعايَت البيئية يف تنفيذ 

٠تارج، وال تقتصر يف التحكم يف ا١تتعاقدين من اعملية لتشمل العبلقات ا١توردين و ٥تتلف وظائفهم، كما ٘تتد ال
 الوضعيات اإلستعجالية.الفعل يف اٟتاالت غَت العادية و  الوضعيات العادية بل تتعدى إذل القدرة على رد

 متابعة األداءات البيئية -2

وضعت  60446إف التقييم البيئي على درجة كبَتة من األ٫تية يف الربنامج البيئي لذلك فإف مواصفة اإليزو
 .1لتقييم األداء البيئيوسائل عمل 

 نظام القياس و المراقبة -3

ديد ا٠تصائص األساسية ٖتة أداءىا البيئي على أساس منظم و مراقبتقـو ا١تؤسسة بنهج نظامي لقياس و 
راقبة يف وثيقة أو أكثر مفسرة وتدعى بربامج ا١تقياس و تصاغ نتائج ذلك الللعمليات واألنشطة اليت ٯتكن قياسها و 

 .2ا١تراقبةالقياس و 

 تحليل دورة الحياة و الجرد البيئي -4

ة حىت ظهور راج ا١تواد األوليئة عن عملية اإلنتاج بدءا من استخىي أداء ٖتليلية لتقدير قيم اآلثار البيئية الناش
 .3ما يصاحب ذلك من ٥تلفاتا١تنتج أو ا١تنتجات و 

 يتطلب فهم دورة حياة ا١تنتوج ٖتديد:

  ـ لوحدة التصنيع الرئيسية األوذل؛لتوفَت ا١تواد ا٠تا الضروريةاالستخراج عمليات اإلنتاج و 

 خطوات التصنيع البلزمة قبل أف يصبح ا١تنتوج جاىز للشحن؛ 

  ا١تستخدـ النهائي؛يع الواقعة بُت عمليات ا١تؤسسة و التوز عمليات اإلنتاج و 

 الوظيفة اليت يؤديها ا١تنتوج النهائي للمستهلك؛ 

 التصنيع ا١تمكن دراستها عند انتهاء العمر اإلنتاجي للمنتوج؛تدوير و خيارات إعادة االستخداـ وال 

 

                                                           
1

 .87، ص سبق ذكره مرجعبرني لطيفت،  -

2
 .114مرجع سابق، ص ، إٝتاعيل القزاز ، عادؿ كوريل -

3
 .802مرجع سابق، ص خالد مصطفى قاسم، -



  مدخل إلى نظام اإلدارة البيئية الفصل األول:

42 
 

 والشكل ا١توارل يوضح دورة حياة ا١تنتج البيئي

 : دورة حياة المنتج البيئي)23(الشكل رقم 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، مركز إدارة البيئة من أجل جودة الحياةكلود فوسلر، بيًت جيمس، ترٚتة عبلء أٛتد صبلح، :  المصدر
 .90، ص 2001لئلدارة، مصر،  ا٠ترباتالفنية

يتضح لنا من خبلؿ الشكل أف اٞترد البيئي يسمح بالدخوؿ يف تفاصيل عمليات اإلنتاج للمؤسسة من أجل 
الذي يوفر مساعدة ىامة ليس فقط لقياس األداءات البيئية و لكنو بيئية النإتة وإنعكاساهتا و ا١تعرفة اٞتيدة بالتأثَتات ال

 مح بأخذ نظرة شاملة للتأثَتات البيئية للمنتوج أثناء كل دورة حياة. يس

 

ماىي عمليات اإلنتاج  -3
التوزيع الواقعة بين عمليات 

عمليات المؤسسة و المستخدم 
 النهائي؟

ماىي الوظيفة التي يؤديها  -4
 المنتوج النهائي للمستهلك ؟

ماىي خطوات التصنيع  -2
الالزمة قبل أن يصبح النتوج 

 جاىز للشحن؟

ماىي خيارات التخلص من  -6
 النفايات النهائية؟

ماىي عمليات اإلنتاج -0
واالستخراج الضرورية لتوفير 
المواد األولية الخام لوحدة 

 التصنيع األولى؟

ماىي خيارات إعادة  -5
االستخدام و التدوير و التصنيع 

الممكن دراستها عند انتهاء 
 العمر اإلفتراضي للمنتوج؟
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 مؤشرات األداء -5

ٖتديد اسًتاتيجية اإلدارة البيئية لذا لتحليل البيئي كاٗتاذ القرارات و إف مؤشرات األداء تدخل يف ٚتيع مراحل ا
 .1األىداؼ الواردة يف الربنامج البيئيالبيئية البارزة و ئية و اٞتوانب البد من اختيار جيد للمعايَت ا١ترتبطة بالسياسة البي

 تصنف ىذه ا١تؤشرات إذل أنواع أ٫تها:
  :٤تليا و إقليميا و عا١تيا(ٗتتص ٥تتلف الظروؼ احمليطة با١تؤسسة مؤشرات الظروف البيئية(. 
  :ٗتص البيئة.القرارات اليت ة العليا اليت ترتبط بالسياسات و وىي ٗتص اإلدار مؤشرات األداء البيئي 

 تأثَتىا على البيئة.و  )العمليات اإلنتاجية وا١تخرجات، ا١تخلفاتا١تدخبلت و  (كذلك على مستوى العمليات 

لك من األفضل عرضها يف تعترب ىذه ا١تؤشرات أيضا أدوات اتصاؿ داخلي إذا اشتغلت بالشكل ا١تطلوب لذ
 ٢تا يتم تصحيح األداء البيئي لعمليات ا١تؤسسة.اليت من خبلتلخص فيما يسمى "لوحة القيادة" و بسيط شكل سهل و 

 اإلتصال البيئي -6

اإلستعبلـ بُت اإلستجابةو أسلوبا معينا للتلقي والتوثيق و  ئي أف تضعإف ا١تؤسسة مطالبة يف ٣تاؿ اإلتصاؿ البي
تسجيل قراراهتا، اـ و انب البيئية ذات التأثَت ا٢تاألطراؼ ا١تعنية سواء كانت داخلية أو خارجية للمعلومات ا١تتعلقة باٞتو 

كل فئة تريد فاإلتصاؿ البيئي يتم من خبلؿ نقل الرسائل إذل األطراؼ ا١تعنية، حيث ٬تب أف يكوف ىذا النقل إذل  
بالتارل البد من ٖتديد أدوات اإلتصاؿ الضرورية ا٠تاصة بكل فئة مستهدفة، فمن خبلؿ ا١تؤسسة استهدافها و 

الربنامج البيئي، كما يسهم بشكل كبَت يف تلميع صورة ا١تؤسسة عرض السياسة البيئية للمؤسسة  و  اإلتصاؿ البيئي يتم
لتسيَت أفضل لئلتصاؿ البيئي ٨تو ا٠تارج تضع تحكم يف التأثَتات على البيئة، وإليصاؿ ا١تعلومات بشكل جيد و يف ال

 .2كوف متاح يف كل وقتا١تؤسسة مسؤوؿ على اإلتصاؿ ا٠تارجي الذي يراقب ىذا النشاط ْتيث ي

  

 

 

 

                                                           
1

٣تلة أْتاث اقتصادية و إدارية، كلية العلـو االقتصادية و التسيَت،  ، اإلدارة البيئية و آلية تفعيلها في المؤسسة الصناعية،موسى عبد الناصر، رٛتاف أماؿ-
 .88، ص 2008، اٞتزائر، 04بسكرة، العدد  جامعة

 .89، ص نفسو ا١ترجع2
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 تكوين و توعية الموظفين و العاملين -7

إذا  اليت تنتظرىم فيما ٮتص البيئة، و لديهم الوعي البلـز باجملهودات ر أفراد ٢تم ا١تعلومات الكافية و ٔتقدار توف 
إذا مت سيكوف العمل أسهل خاصة ألىداؼ اإلسًتاتيجية بشكل أفضل و كانوا ٤تفزين بالشكل البلئق ستحدد ا

 تكوينهم بشكل مطلوب.

ٖتسُت األفراد أهنا ٘تتلك فريق مهيكل ١تمارسة ىذا النشاط لذلك ا١تؤسسة للمدقق من خبلؿ تكوين و  تثبت
 .1الكفاءات الضرورية لذلكيئية من التكوين و من ا١تهم تقييم احتياجات نظاـ اإلدارة الب

 رابعا: مرحلة اإلستعداد  لإلشهاد

إلشهاد ىي آخر  مرحلة من ا١تسعى البيئي واليت تتكوف من عناصر أساسية إف اإلستعدا لتدقيق ا
 .2تدقيق اإلشهاداخلية ومراجعة اإلدارة العليا وماقبل التدقيق و ىي:التدقيقات الد

 التدقيقات الداخلية -0

بالتارل توفر دارة البيئية و يتوجب على ا١تؤسسات القياـ بتدقيقات داخلية دورية بغية التأكد من فعالية نظاـ اإل 
 األداء البيئي.عيل نشاطات التحسُت ا١تتواصل و تفاإلدارة معلومات ل

االت عدـ ا١تطابقة عند هناية التدقيق من ا١تستحسن عقد حصة قصَتة مع مسؤورل الوحدات حىت تقدـ ٟت
التدقيق الداخلي مكانية تنفيذىا، كما ينبغي تدوين عماؿ التصحيحية اليت شرع فيها وإيتم فحص ٣تموع األالظاىرة و 

يف وثبقة هنائية تدعى تقرير التدقيق الذي صار لو قبوال من قبل مسؤورل الوحدات اليت مت تدقيقها هناية التدقيق، 
إذل األطراؼ ذات العبلقة كما يتعُت على اإلدارة تعليق ذل مسؤوؿ نظاـ اإلدارة البيئية و و٬تب نقل تقارير التدقيق إ
 ة.إعبلنات نتائج التدقيق كامل

 مراجعة اإلدارة العليا -2

ن فعالية وحيوية نظامها تعمل ا١تنظمات اليت وضعت ٛتاية البيئة ضمن أىدافها اإلسًتاتيجية على التأكد م
 .3ما إذا كاف يتم تطبيقو فعبلطط و ذلك للتأكد ٦تا إذا كاف إستخدامو يتم كما ىو ٥تالبيئي و 

                                                           
، ٣تلة االجتهاد للدراسات القانونية و االقتصادية، اجمللد اإلدارة كآلية لتطوير األداء االستراتيجي بالمؤسسات الصناعية نظامٝتَت عماري، أٯتن زيد، 1

 .625، ص 2008، اٞتزائر، 06، العدد 07
 .120مرجع سابق، ص ، إٝتاعيل القزاز ، عادؿ كوريل2
3

 .121، ص المرجع نفسو
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مدى التزاـ ا١تنظمة بالقوانُت  البيئية، ٖتدد ىذه ا١تراجعة كذلكتتم ىذه العملية من خبلؿ ما يسمى با١تراجعة 
 أف ا١تنطمة ال تساىم يف تلوثها يشكل أو بآخر.ات اليت هتدؼ إذل ٛتاية البيئة وكذلك ٥تتلف عناصرىا و التشريعو 

 تهدف المراجعة البيئية إلى:

 األنشطة العمليات وا١توارد األولية والبشرية و داء الوحدات ا١تختلفة با١تؤسسة وكفاءهتا يف إدارة من أ التأكد
 الفعالية؛ٔتا ٭تقق الكفاءة و  البيئية

  وعيها باألداء البيئي؛زيادة اىتماـ اإلدارة البيئية و 

 ترشد القرارات ا١تتعلقة بالبيئة اليت تتخذىا ا١تؤسسة؛ 

 تها؛فحص مدى التزاـ ا١تؤسسة ٔتعاٞتة التأثَتات السلبية على البيئة من خبلؿ أنشط 

 ٤تاولة معاٞتتها؛ل من ا١تخاطر البيئية احملتملة و التقلي 

  السبلمة البيئية؛االلتزاـ بنظم اإلدارة البيئية ونظم رعاية الصحية و التأكد من 

 لفت انتباىها إذل ا١تتطلبات ة بدال من التفاعل البسيط معها و مساعدة اإلدارة على التنبؤ با١تشاكل البيئي
 البيئية؛

 ا١تستوى ا١تطلوب لؤلداء البيئي التعرؼ على األسباب اليت قد تعوؽ ٖتقيق دارة ا١تخاطر البيئية و ا٫تة يف إا١تس
 تقدًن التقرير إلدارة ا١تؤسسة؛ديد اإلجراءات الواجب اٗتاذىا و ٖتو 

خَت حاور التحسُت البيئي األساسية وتسبعد قياـ اإلدارة العليا با١تراجعة البيئية يكوف بإمكاف ا١تؤسسة التزود ٔت
عادة ما ٭تضر مراجعة اإلدارة مسؤوؿ نظاـ اإلدارة البيئية الذي يقـو ّتمع ا١تعطيات الوسائل الضرورية لذلك  و 

 ا١ترتبطة باألداءات البيئية احملققة.

 ماقبل التدقيق و تدقيق اإلشهاد -3

 : 1يشمل كل منو 

يقصد بالتدقيق األورل القياـ يف مرحلة ماقبل التدقيق اختيار نظام اإلدارة البيئية من خالل التدقيق األولي:  -
سيلة من وسائل التسيَت اإلشهادي بالتحقق الكامل بأف نظاـ اإلدارة البيئية مطبق، و التدقيق األورل ىو 

السيطرة االتية اليت تسمح بتحسُت بعض ا١تمارسات الداخلية ا١تتعلقة با١تطابقة، كما ٯتكن ا١تدقق الداخلي و 

                                                           
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ا١تاجستَت عة البيئية في تطوير األداء البيئي في المؤسسة االقتصادية، أىمية المراجدٛتوف فوزي، غماـ مراد1

 .26، ص 2014التسيَت و العلـو التجارية، قسم العلـو االقتصادية، اٞتزائر، صادية، كلية العلـو االقتصادية و يف العلـو االقت
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التمكن من اكتياؼ عناصر التحسُت ا١تشروع، و ا١تتحلُت يف ٠تارجي التعرؼ أكثر على ا١تؤسسة و اا٠تارجي 
 ا١تمكنة اليت تضمن ٧تاح ا١تشروع.

جعلو متطابق مع فية لوضع نظاـ اإلدارة البيئية و إذا نفذت ا١تؤسسة التدقيق األورل فإهنا ٘تتلك ا١تعلومات الكا
 .60446مواصفة اإليزو

يتطلب ٖتقيق رٝتي حوؿ نظاـ اإلدارة البيئية  60446إف اٟتصوؿ على شهادة اإليزو تدقيق اإلشهاد: -
 ىذا التدقيق يسمى تدقيق اإلشهاد.مع متطلبات ا١تواصفة ا١تذكورة و  للتأكد من توافقو

 :٬ترى اإلشهاد على مرحلتُت

ت أطلقت ا١تنظمة من أجل التأطَت اٞتيد ١تمارسات التدقيق و ٕتنب أي ٕتاوزاتدقيق المرحلة األولى:  -
البيئة ْتيث ال ٖتدد لتدقيقات أنظمة تسيَت اٞتودة و 69466مواصفة اإليزو 2442العا١تية للتقييس يف سنة 

عمليات طوط عريضة تعلق ٔتبادئ و برامج ونشاطات و ا١تواصفة معايَت أو ٤تتوى التدقيق بل تضع فقط خ
 تدقيق نظاـ اإلدارة البيئية.

 أثبتت ا١تؤسسة ٘تكنها من التحكم يف ىذه العناصر ٘تر إذل ا١ترحلة الثانية: إذاو 

يئي و األىداؼ و برامج الذي يتعلق باإلنسجاـ بُت السياسة البيئية و التحليل البتدقيق المرحلة الثانية:  -
انطبلقا من  كذلك فعاليتورة البيئية على ٚتيع ا١تستويات و تنفيذ نظاـ اإلداالتحسُت والتأكد من تطبيق و 

 السياسة البيئية حىت ا١تراجعة من اإلدارة.

يطلب ا١تدقق من ا١تؤسسة أف تقدـ لو من يرافقو عند التدقيق حىت تكوف لو دراية بسَت أنشطة ا١تؤسسة، كما 
أـ ال؟  14001ات مواصفة اإليزو ٘تكن عملية التدقيق من ٖتديد واقع ا١تمارسات ا١تنظمة ىل ىي متوافقة مع متطلب

٭تاوؿ تصحيحها بأكرب سرعة ٦تكنة ل اكتشاؼ عناصر عدـ ا١تطابقة و وفر لئلدارة العليا ا١تعلومات الضرورية من أجيو 
يف و  ) 14001متطلبات مواصفة اإليزو  (دوف اٟتاجة إذل األعماؿ التصحيحية مقارنة بتعليمة حددت من قبل 

 إذل الشروط ا١ترغوبة.حاؿ وجود عدـ تطابق ٘تر إذل األعماؿ التصحيحية، حىت الوصوؿ 

تتم إدارة التدقيقات الداخلية بواسطة مسؤوؿ نظاـ اإلدارة البيئية، مث تنفذ من قبل ا١تدققُت ا٠تارجيُت فكلما زاد عدد 
 ا١تدققُت الداخليُت كلما كاف التدقيق فعاؿ.



  مدخل إلى نظام اإلدارة البيئية الفصل األول:

47 
 

يف فرؽ، حيث يتم  يتم ٕتميع ىؤوالء ا١تدققُتكل مصلحة أو وحدة تشغيلية مدقق و من ا١تستحن أف يتم تسخَت ل
تدريبهم على تقنيات التدقيق من قبل ا١تستشار ا٠تارجي أو مسؤوؿ ا١تشروع خبلؿ لقاء أو لقائُت، إال أف اكتساب 

 ىذه ا٠تربة ال يتم إال يف ا١تيداف.

ىت تتفادى ا١تؤسسة تضييع الوقت وىدر ا١توارد والرفع يتطلب إ٧تاز التدقيق الداخلي منهجية عمل ٤تكمة ح
بلؿ يتم التحضَت من خ التنفيذ وبعد ذلك التقارير ومن مث عملية التسجيل و اليت تنطلق من التخطيط مثليتو و من فعا

ذل توقيت التدقيق و وضعها يف إستمارة إلعبلف التدقيق ، كما ترسل ىذه الوثيقة إٖتديد ٖتديد عناصر التدقيق و 
 اإلتفاؽ بشأنو.مسؤوؿ وحدة التدقيق لئلعبلـ و 

التدقيق اآلف مباشرة مهاىم ْتيث يقـو ا١تدقق بإخبار سَت نظاـ اإلدارة البيئية يف وحدات و مصاحل ٯتكن لفريق 
 ا١تؤسسة و احتماؿ اكتشاؼ نقائص أو إمكانات ٖتسُت ٬تب صياغتها يف وثيقة أو استمارة أعدت من قبل.
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 :خالصة الفصل

التطرؽ إليو فإف البيئة بصفة عامة ٘تثل الوسط اٟتي الذي يعيش  من خبلؿ مامتليو إمن خبلؿ ما مت التطرؽ 
تأثر ىذا الوسط ٔتكونات النظاـ البيئي ويؤثر فيو كما أف للمؤسسات بيئة عمل تتضمن يالكائن اٟتي حيث  وفي

ـ اإلدارة كمها حسب نظا٣تموعة من ا١تتغَتات اليت تتفاعل يف مابينها ٖتتوي على مشاكل بيئية تتطلب إدارة بيئية ٖت
إدماج االىتمامات البيئية داخل ا١تؤسسات، حيث  تعٍتمن ا١تفاىيم اإلدارية اليت الذي يعترب  ISO14001البيئية 

هتدؼ ىذه ا١تواصفة إذل تدعيم عملية ٛتاية  البيئة ومنع التلوث أو توازنو مع اٟتاجات االقتصادية واالجتماعية 
ؿ ٚتع متطلبات ا١تواصفة وٖتديدىا بشكل متزامن ودراستها يف أي باإلضافة إذل تسهيل عملية  التطبيق من خبل

 .وقت
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 تمهيد:

 وعبلقات وتصرفات وقرارات سياسات من عنها، يصدر ما وكل ا١تؤسسة واقع على الذىنية الصورة تعرب
 كبَتا دورا ا١تؤسسة صورة وتلعب بأحسن صورة، زبائنها أماـ والظهور أىدافها ٖتقيق ا١تؤسسة خبل٢تا من تتمكن

 األخَتة ٢تذه بأف الباحثُت من الكثَت ويؤكديتأثروف.  الزبائن الذين أفعاؿ ردود حسب وىذا فشلها أو ٧تاحها يف
 .الصورة ٖتسُت يف دور أساسي

 يف ارتأينا ٢تا، الزبائن وكيفية رؤية اليـو ا١تؤسسة واقع عن تعرب ا١تؤسسة صورة أف وباعتبار ا١تنطلق، ىذا ومن
 ا١تؤسسة، لصورة اٟتقيقي ا١تعٌت على التعرؼ خبل٢تا ٯتكن من اليت ا١تفاىيم بعض على الضوء تسليط الفصل ىذا

 على الصورة ىذه تأثَت ومدى ٢تا. وضعت اليت التقسيمات أىم وكذا تتميز هبا، اليت ا٠تصائص وأىم ومكوناهتا،
 يف وا١تؤثر األوؿ العبلقة صاحب كونو ثانيا الزبوف وعلى صورهتا، لتحسُت األوؿ ا١تستفيد أوال باعتبارىا ا١تؤسسة
 .الصورة ىذه تكوين

 ما يلي: تناولنا خبلؿ من ا١تؤسسة صورة حوؿ ألساسيات ستطرؽ الفصل ىذا خبلؿ ومن

 مفهـو الصورة الذىنية 
 كيفية تكوين الصورة الذىنية لدى اٞتمهور 
 إدارة وتصميم الصورة الذىنية 
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    المبحث األول: أساسيات حول الصورة الذىنية 

 أولية نظرة تقدًن اٟتديثة، وبغرض ا١تؤسسات إدارة يف اٟتديثة ا١تفاىيم بُت من لذىنيةا صورة مفهـو يعترب
 .ا١تؤسسة صورة معٌت إيضاح شأهنا من العناصر اليت أىم إذل ا١تبحث ىذا يف نتطرؽ سوؼ ا١تفهـو ىذا حوؿ

ويف ىذا ا١تبحث سيتم التطرؽ إذل مفهـو الصورة الذىنية وخصائصها وأ٫تيتها وأىدافها وأسباب االىتماـ هبا 
 وأنواعها باإلضافة إذل أبعادىا ومكوناهتا. 

 مفهوم الصورة الذىنية المطلب األول: 

 الصورة الذىنية أوال: تعريف
 فهو والفلسفات، اجملاالت باختبلؼ تقدٯتها يف فَ ل  اْخت اليت ا١تفاىيم من الذىنية الصورة مفهـو يعترب

 وبالنظر .با١تؤسسة لربطو االقتصادي وأيضا اإلعبلمي واالتصارل واالجتماعي والنفسي الفلسفي جانبو لو مفهـو
 يف كبَتة صعوبة لتولد األذىاف، يف تكوينها أو تواجدىا أو بانعكاسها ويرتبط "الصورة" من ينطلق فهو لتكوينو
 .ا١تؤسسة أو للفرد بالنسبة سواء وقياسها إدارهتا بناءىا،

 التعريفات للوصوؿ إذل لغة "الذىن" و "الصورة" إذل ا١تفهـو تفكيك ٨تتاج الذىنية الصورة ولتعريف 
 .االصطبلحية

 لغة (الصاد الصَِّور بكسر) أيضا تعٍت وىي الشيء، بو يتميز الذي الشكل تعٍت: التعريف اللغوي للصورة
 ظاىر أيضا رل. والصورة فتصور صورتو تو٫تت الشيء وتصورت فتصوره يراتصو  هر وّ وص صورة، ٚتع الصور يف

 والفعل شاىدىا أف سبق اليت الطبيعية بالصورة الفكر مزود فهو التصور أما وصفتو الشيء وحقيقة وىيئتو الشيء
 فهو التصوير أما عقلي إذف فالتصور فٍت، بشكل ا٠تارج إذل الصورة زراإب فهو التصوير وأما ٥تيلتو يف اختزهنا مث هبا

الفكر واللساف  فأداتو التصوير وأما فقط، الفكر وأداتو والتصوير، الصورة بُت العبلقة ىو التصور إف شكلي،
 واللغة.

 عديد اختلفت اللغوي التعريف ٢تذا وتبعا .العقل ىو والذىن الذىن، إذل تشَت فإهنا "الذىنية" مفردة أما
 من ا١تفهومُت بُت فرقت ساتراد وبُت العقل، معٌت بنفس الذىن جعل من بُت اجملاالت ٥تتلف يف راساتالد

 أما الكايف، السبب ٔتبدأ اٟتدسية تراالتصو  ربط ملكة الذىن أف فَتوف ة.واجملرد ا١تلموسة ا١تدركات طبيعة حيث
 الذىن فإف وهبذا .واالستدالالت األحكاـ يف وٚتعها وترتيبها ةزأاجمل تراالتصو  الكتساب عدةم ةٌ قو  فهو العقل
 ت.العبلقا إنشاء طريق عن االستدالرل والتفكَت ؾدر اال على يطلق
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 الشيء صورة بكوهنا لغويا الذىنية الصورة إذل يؤدي الذىنية أو والذىن الصورة مفرديت بُت اٞتمع ذلك ومن
 الشيء صورة انطباع وتعٍت .لؤلشياء و واستداللوراكإد ضوء يف الذىن يكوهنا وظاىره، وحقيقتو ىيئتو يف وتصوره

 .1الذىن يف الشيء صورة حضور :أدؽ بتعبَت أو الذىن يف
       :اصطالحا

 يف أشار حيث ، 1908عاـ وذلك الذىنية الصورة مصطلح وجدأ من أوؿ "دالس جرىام" ادلالعيعد 
 الثقة عند ومنظم ودائم مبسط شيء تكوين إرل حاجة يف الباحثُت فأ إرل " السياسية و البشرية الطبيعة" كتابو

 ا١ترشح حوؿ أذىاهنم يف صورة لديهم تتكوف الناخبُت إف مبسط شيء تكوين ّتملة قصد حيث ما، مرشح يف
 .2توجههم ٖتديد يف عليها يعتمدوف ٮتتارونو الذي

 كمصطلح لو،  العشرين القرف من القاين النصف بداية مع Image الذىنية الصورة مصطلح استخداـ بدأو 
   .3ا١تختلفة وا١تهنية واإلعبلمية السياسية اجملاالت يف استخداـ فأ لبث ما لكن ، التجارية با١تنشات عبلقة

ت آأذىاف الناس عن ا١تنش  تتكوف يفالصورة الذىنية بأهنا الصورة الفعلية اليت" علي عجوةيعرؼ "
وا١تؤسسات ا١تختلفة، وقد تتكوف ىذه الصورة من اٟترية ا١تباشرة أو غَت ا١تباشرة، وقد تكوف عقبلنية أو غَت 
رشيدة، وقد تعتمد على األدلة والوثائق أو اإلشاعات واألقواؿ غَت ا١توثقة، ولكنها يف النهاية ٘تثل واقعا صادقا 

 .4ؤوسهمبالنسبة ١تن ٭تملوهنا يف ر 

 ـ ا١توجودة يف ذىن اإلنساف واليتالصورة الذىنية تعٍت ا٠تزين ا١تًتاكم من األفكار واالنطباعات واألحكا
تكونت بفعل قدرات حسية مباشرة وغَت مباشرة ٕتاه فرد أو ٚتاعة أو منظمة أو ظاىرة ويشكل ىذا ا٠تزين 

يكوف  إذل اٗتاذ القرارات واألحكاـ ٕتاه األشياء وعادة مامصدرا من ا١تصادر العملية العقلية )التفكَت( واليت تقود 
ذلك التخزين ا١تًتاكم من الصورة الذىنية مشحونا بالعاطفة ْتيث تكوف تلك االنطباعات واألحكاـ إما سلبية أو 

 . 5ا٬تابية

 

                                                           
1

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علـو اإلعبلـ للمؤسسات اإلعالمية عبر شبكات التواصل االجتماعيإدارة الصورة الذىنية فاطمة ٫تاؿ،  
 . 64-63، ص ص 2022-2021، 1واالتصاؿ، قسم علـو اإلعبلـ واالتصاؿ علم ا١تكتبات، كلية العلـو اإلنسانية واالجتماعية، جامعة باتنة 

2
 .167، دار الفجر للنشر والتوزيع، ص 1، طعالقات العامةاالتصاالت الفعالة لل٤تمد منَت حجاب،  
3
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علم la revue africane 1856 -1962صورة المجتمع الجزائري في كماؿ ٟتمر،  

 .76، ص 2011-2010االجتماع التنمية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
 .  12، ص 2003، عادل الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، القاىرة، مصر، العامة والصورة الذىنية العالقاتعلي عجوة،  4
5

 .57-56، ص 2014عماف، -أسامة للنشر والتوزيع، األردف ردا ،1طالصورة الذىنية في العالقات العامة، موسى، باقر  
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حياؤه حدث قابل للبقاء عرب الزماف وا١تكاف ليعاد إ ة ىي استحضار ذىٍت إلدراؾ شيء أوالصورة الذىني
نتيجة وقوع إثارة ما، ويقصد بو يف ىذه الدراسة صورة معينة يف أذىاف الزبائن حوؿ سلعة أو خدمة أو عبلمة 

  . 1ٕتارية موجهة للسلوؾ الشرائي مشكلة إتاىات إما سلبية أو ا٬تابية
اضر وا١تستقبل الذي الصورة الذىنية بأهنا ٣تموعة معارؼ الفرد، ومعتقداتو يف ا١تاضي واٟت "ىولستي"ويعرؼ      

٭تتفظ هبا الفرد وفقا لنظاـ معُت عن ذاتو وعن العادل الذي يعيش فيو، وىي تعٍت كل ا١تعلومات اليت ٮتزهنا الفرد 
ف الصورة الذىنية تعٍت ٖتديد بعض التمييز(، وذلك ألو مرتبة وفقا لبعض األسس )التفضيل يف ذكرياتو ولكنها 

 .2يف الذىن، وىو ما يعٍت تفضيل و٘تييز جوانب بعينها لبلحتفاظ هبا يف الذاكرةمعادل الشيء ا١تراد صنع صورة لو 
بأهنا ٣تموعة السمات وا١تبلمح اليت يدركها اٞتمهور، ويبٍت على أساسها مواقفو  "سليمان صالح"ويعرفها      

وإتاىاتو ٨تو الدولة أو ا١تنظمة أو اٞتماعة، وتتكوف تلك الصورة عن طريق ا٠تربة الشخصية للجمهور القائمة 
ت الصورة الذىنية من على االتصاؿ ا١تباشر، أو عن طريق العمليات االتصالية اٞتماىَتية، وتتشكل مبلمح وٝتا

خبلؿ إدراؾ اٞتمهور لشخصية ا١تنظمة ووظائفها وأىدافها وشرعية وجودىا، وأعما٢تا والقيم األساسية اليت 
 .3تبناىا
بأهنا نتيجة لكل ٕتربة ا١تاضي ١تالك الصورة الذىنية منذ والدتو أو حىت قبل ذلك، مث يبدأ  "بولندك"ويعرفها      

سو جسما يف وسط عادل األشياء، ويكوف ىذا بداية التصور الذي ٯتكن وصفو اإلنساف بعدىا بادراؾ نف
 . 4باإلدراؾ

ومن التعاريف السابقة نستنتج أف الصورة الذىنية ىي ٣تموعة من االنطباعات واالدراكات اليت يكوهنا 
قلية صادقة أو  وٮتزهنا األفراد عن شيء ما ويتم استحضارىا نتيجة للتعرض جملموعة من ا١تؤثرات وقد تكوف ع

 كاذبة وٗتتلف من فرد ألخر.

 

 

 

                                                           
، رسالة ماجستَت ٗتصص إدارة الخدمات األردني للمستهلكين في سوق الذىنية أثر الخداع التسويقي في بناء الصورةعلي ٤تمد ا٠تطيب،  1

 .12، ص 2011كلية األعماؿ، جامعة الشرؽ األوسط، أعماؿ،  
 .75، ص 2016، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردف، 1، طالفضائيات المتخصصة والصورة الذىنيةجالو جَتنو أٛتد، 2
3

، قدمت ىذه الرسالة استكماال ١تتطلبات اٟتصوؿ الذىنية لدى الصيادلة في تشكيل الصورة للعالقات العامة الدور االتصاليأكـر النوافلة،  يزف 
 .11، ص 2020على درجة ا١تاجستَت يف اإلعبلـ والعبلقات العامة، قسم اإلعبلـ، كلية اإلعبلـ، جامعة الشرؽ األوسط، عماف، 

4
 .12، ص نفس ا١ترجع 



  الفصل الثاني: الصورة الذىنية 

54 
 

 ثانيا: خصائص الصورة الذىنية:

 :كالتارل وىي الذىنية، الصورة هبا تتسم اليت وا٠تصائص ا١تختلفة السمات من العديد ىناؾ 

 أف ذلك ىو يف والسبب بالدقة، تتسم ال الذىنية الصورة أف إذل الباحثُت من كثَت ذىب :الدقة عدم 
 للواقع، تبسيطا موضوعي، بل تعد علمي أساس على بالضرورة تصاغ ال انطباعات ٣ترد الذىنية الصورة

 من جزئية عن األحياف معظم الكلى، ولكنها تعرب يف الواقع عن بالضرورة تعرب ال الذىنية الصورة أف كما
 خبلؿ من اآلخرين عن فكرة شاملة تكوين إذل يلجأوفما  عادة وأف األفراد السيما الكلى، الواقع

 ا١تعلومات الكاملة. ٚتع على القدرة لعدـ عليها قليلة ٭تصلوف معلومات
 يف ٖتدد وتؤثر اليت العوامل وتتعدد التغيَت، ومقاومة الثبات إذل ٘تيل الذىنية فالصورةر: للتغيي المقاومة 

 اآلخر وبعضها بالصورة ذاهتا، يتعلق ا١تتغَتات ىذه وبعض الذىنية، الصورة يف احملتمل التغيَت وكيف كم
 .خبل٢تا من الواردة بالرسائل يتعلق

 لذلك فاألفراد ونظرا فيو، ا١تبالغ التعميم على الذىنية الصورة تقـو: الفردية الفروق وتجاىل التعميم 
 على ككل صورة اٞتماعة عليو تنطبق موضوع الصورة اٞتماعة أفراد من فرد كل أف آلية بطريقة يفًتضوف

 .فردية وفروؽ اختبلفات وجود من الرغم
 األفراد، فالصور لدى متحيزة إدراكات تكوين إذل الذىنية الصور يتؤد: المتحيز اإلدراك إلى يتؤد 

 أحكاـ متعصبة إصدار إذل تؤدى فإهنا لذا التعصب، درجات من درجة على أساسا تبٍت الذىنية
 مع إتاىاهتم. تتسق وال معتقداهتم، مع تتمشى ال ألهنا أخرى جوانب إ٫تاؿ نتيجة ومتحيزة،

 ا١تواقف للجمهور ٕتاه ا١تستقبلية والتصرفات بالسلوؾ التنبؤ يف الذىنية الصور تسهم :بالمستقبل التنبؤ 
 .ا١تختلفة واألزمات والقضايا

 يف فالفرد ال يقفوا١تكاف،  الزماف ٟتدود بتخطيها الذىنية الصورة تتسم :والمكان الزمان حدود تخطى 
 بل، فيو يعيش عن بلده مث العادل الذي اصور  يتخطاىا ليكوف بل معينة حدود عند الذىنية لصوره تكوينو

 يكوف صورا فاإلنساف مستوى الزماف، وعلى يسكنها، اجملرة اليت ما وراء إذل يكوهنا اليت الصور و٘تتد
 اإلنساف أف يتضح وبذلك ا١تستقبل، صورا ذىنية عن اٟتاضر، باإلضافة إذل  ويكوف ا١تاضي، عن ذىنية
 على قدرتو إذل إضافة ومشاىداتو ومدركاتو ١تعارفو اوفق ا١تختلفة، واألماكن األزمنة عن ذىنية صورا يكوف

 .1واالستنتاج التخيل

 أىمية وأىداف الصورة الذىنية المطلب الثاني: 
                                                           

1
، قدـ ىذا البحث اإلستراتيجية مع جمهور المستفيدين دور الصورة الذىنية للمنظمات األىلية في بناء العالقةاهلل مصطفى عبد اهلل الفرا، عبد  

 .14، ص2018غزة،  ،اٞتامعة اإلسبلمية ،كلية التجارة،استكماال ١تتطلبات اٟتصوؿ على درجة ا١تاجستَت يف إدارة اإلعماؿ
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 أوال: أىمية الصورة الذىنية

عاـ تشكل عامبل مهما وحيويا يف تسويق أىداؼ ا١تؤسسة يف إف أ٫تية الصورة الذىنية للمؤسسات بشكل      
البقاء والنمو يعتمد على التسويق  أداء رسالتها، وإف أىم العوامل ا١تؤثرة يف ٧تاح ا١تؤسسات ومدى قدرهتا على

والتمويل والتمويل، فا٢تيئات ا١تدنية ستبقى عاجزة عن ٖتقيق رسالتها وأىدافها ٠تدمة اجملتمع عندما ال يتوفر الدعم 
البلـز ألنشطتها وبرا٣تها وخاصة يف ظل تناقص ا١تؤسسات على جذب اٞتماىَت ا١تستهدفة وكسب ثقتهم 
ودعمهم، وال ٯتكن ألي مؤسسة التنازؿ عن صورهتا الذىنية لدى اٞتمهور والسعي لبناء ٝتعة طيبة ٢تا، فاف 

لى ما يتم تغذيتو من معلومات من مصادر أ٫تلت ا١تؤسسة ذلك فاف اٞتمهور سيبٍت انطباعاتو ٕتاه ا١تؤسسة ع
 : 1أخرى، وبشكل عاـ فاف ابرز العوائد والفوائد اليت ٕتنيها الصورة الذىنية ما يلي

 با١تؤسسة؛ ا١تختلفة اٞتماىَت ثقة زيادة 
 وأنشطتها؛ برا٣تها ٘تويل وزيادة ا١تؤسسات لدعم التمويل مصادر جذب 
 ا١تؤسسة؛ أنشطة يف للتطوع البشرية ا١تهارات استقطاب 
 والعاملُت؛ ا١تؤسسُت أعضاء نفوس يف للمؤسسة واالنتماء بالثقة الشعور توليد 
 اجملتمع. خدمة يف ودورىا با١تؤسسة اإلعبلـ ووسائل العاـ الرأي قادة اىتماـ زيادة 

 ثانيا: أىداف الصورة الذىنية.

 يلي:اٞتماىَت إذل ما  أذىاف يف ٢تا صورة وراء تكوين من ا١تؤسسات هتدؼ

 على ا١تؤسسة ٔتعٌت  ا١تشروعية إضفاء إذل البداية يف تسعى ا١تؤسسة يف الذىنية بناء إسًتاتيجية للصورة
إعطاء ا١تؤسسة حقوؽ دل تكن تتمتع هبا من قبل، باإلضافة إذل جعلها عنصرا فاعبل يف اجملتمع كما قلنا 

 تعريف با١تؤسسة لدى اٞتمهور؛سابقا، وحىت ىذه ا١تشروعية ٕتعلها معروفة لدى اٞتمهور ٔتعٌت ال
  القضاء على اإلشاعات اليت يتم ترو٬تها عن ا١تؤسسة، فالًتكيز عن االتصاؿ عن طريق الصورة ينهي

اإلشاعات سواء كانت داخلية أـ خارجية وتعيد للمتعاملُت ثقتهم يف ا١تؤسسة، وٖتقيق أىداؼ مالية من 
 بقى دائما ىو ٖتقيق الربح؛ خبلؿ زيادة ا١تبيعات، فا٢تدؼ الرئيسي للمؤسسات ي

 كأداة على الصورة يكوف االعتماد وىنا تغيَته، حىت أو ٣تاؿ النشاط، توسيع إذل الصورة سياسة هتدؼ 
 واالجتماعية؛ الثقافية يف النشاطات حىت مسا٫تتها أو ا١تؤسسة إمضاء خبلؿ من الرسالة وخاصة لتوصيل

                                                           
 .117-116، ص ص 2013 عماف، دار أسامة والتوزيع، ،2 ط ،الذىنية الصورة تكوين في ودوره التلفزيوني اإلعالن الشطري، ٣تيد حامد 1
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 مع االتصاؿ يف عليها ا١تؤسسة تستند اليت العناصر تعترب أىم الذىنية الصورة أف القوؿ ٯتكنويف األخَت      
ا١تنافسة  أماـ شرعيتها لتحقيق عنو ال ٯتكن االستغناء أساسا نقل دل إف ٢تم، ا١تناسبة الرسالة اٞتماىَت، وإيصاؿ

 عنوانو ابخط التجارية إذل ا١تعامبلت ٣ترد من ترتقي ا١تؤسسة ا١تدين، ْتيث أف اجملتمع وكل واٟتكومة والسلطة
 . 1فقط وليس اقتصاديا وسياسيا اجتماعيا فاعبل ٬تعلها عنصرا ما وىو التضامن،

 وأسباب االىتمام بها الصورة الذىنيةالمطلب الثالث: أنواع 

 : أنواع الصورة الذىنية:أوال 

 ىي الذىنية الصورة وباعتبار أف اٞتماىَت"" و ا١تؤسسة"" ٫تا هبا يتعلقاف طرفاف للمؤسسة الذىنية للصورة     
 الذىنية للصورة التصنيفات من عددا قدموا ا١تختص قد فإف ا١تؤسسة، اٞتماىَت عن أذىاف يف ويدرؾ ينطبع تصور

 للمؤسسة رصد ما ومنها واألشخاص، اإلعبلمية وا١تضامُت الذىنية للمؤسسة بالصورة اختص ما فيها للمؤسسة،
 إذل: الذىنية صنفت الصورة لذلك فقط. ووفقا

 وتكوف وخاصة قادهتا، نفسها ا١تؤسسة عمبلء أذىاف يف الصورة انعكاس هبا ويقصدالمرآة:  الصورة .1
عند  االعتبار يف يوضع و٬تب أف بعد، فيما ا١تؤسسة عن ا٠تارجيوف العمبلء يتخذه الذي لبلنطباع بداية
 بالصورة والوعي اإلدراؾ عملية يف اختبلفات، وتعارض وجود الرأي العاـ أو الذىنية الصورة أْتاث إجراء

  .الذىنية
 اٟتالية وتعتمد الصورة ا١تؤسسة، إذل ا٠تارجيوف العمبلء هبا ينظر اليت الطريقة : وتعكسالحالية لصورةا .2

 ثراء وقدرة أو فقر من تتميز بو تلك ا١تعلومات وما للعمبلء، ا١تعلومات تدفق ومدى والتجربة ا٠تربة على
 نتاجا لبلنطباع الصحيح. تكوف الصحيحة الذىنية فالصورة الفهم، ٖتقيق على

 تلك ترتبط ٖتقيقها، وعادة ما إذل ا١تؤسسة هتدؼ اليت ا١ترغوبة الصورة بأهنا وتعرؼ :المأمولة الصورة .3
 عنو. كاملة معلومات على ا٠تارجيوف العمبلء ٭تصل دل جديد ٔتوضوع الصورة

 من سلع أو خدمات وتتكوف تنتجو عما النظر بغض ذاهتا ا١تؤسسة صورة هبا ويقصد :المتكاملة الصورة .4
 الطيبة، السمعة ا١تكانة االقتصادية، ا١تؤسسة، تاريخ( تكوينها يف ويشًتؾ عدة، عناصر من الصورة تلك

 للمؤسسة(. وا٠تارجيُت العمبلء الداخليُت مع العبلقة االجتماعية، با١تسؤولية االضطبلع على القدرة
 ا١تادية وا١تعنوية. برموزىا ا١تؤسسة تشمل إذ العناصر، متعددة وىي :متعددة األجزاء الصورة .5

                                                           
-2006، مذكرة ماجستَت، ٗتصص تسويق، جامعة اٞتزائر، إستراتيجية صورة المؤسسة وأثرىا على سلوك المستهلكفاسي فاطمة الزىراء،  1

 .30، ص 2007
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 على ا١تؤسسة وتركز هبا تقـو اليت اإلعبلنية اٞتهود عن تنتج صورة وىي :الخدمة أو المنتج صورة .6
 .وجودة مستوى من بو تتمتع وما ا٠تدمة، أو للمنتج النوعية ا٠تصائص

 من خدمات ا١تؤسسة تقدمو ما بُت تكامل عن تنتج اليت الصورة تلك هبا : ويقصدالمثلى الصورة .7
 .1أقواؿ ا١تؤسسة وأفعا٢تا بُت التوافق يتحقق ْتيث لعمبلئها، تقدمها اليت ا١تعلومات وبُت ومنتجات،

 وىناؾ من يصنفها إذل األنواع التالية: 

 وفقا لسلوؾوجب أف تكوف  القرار، واليت صانع ٔتبادئ الصور من النوع ىذا : ويتعلقالقيمة الصورة .1
  .وا٠تطأ للصحة صارمة معايَت ٔتثابة وتكوف ا١تنظمة،

 أو يأمل وتعرب عما ا١تؤسسة، بأىداؼ تتعلق اليت الصورة وىي :المسار صورة أو المستهدفة الصورة .2
 الرؤية عن ىي تعرب أدؽ وبشكل وبالتارل عاـ، بشكل ا١تؤسسة بلوغو تريد أو القرار صانع يضعو

 .ا١تؤسسة وخطط ألىداؼ ا١تستقبلية
 أىدافها، للوصوؿ إذل ا١تؤسسة عليها اعتمدت اليت ا١تختلفة ا٠تطط من : وتتكوفاإلستراتيجية الصورة .3

 احملتملة األنشطة من عن سلسلة عبارة ىي خطة وكل ،)ا١تسار صورة ) ا١تستهدفة بالصورة عبلقة ٢تا واليت
 .ا٢تدؼ ٖتقيق غاية إذل ا٢تدؼ اعتماد من بدء

 فهناؾ بطرؼ واحد، تتعلق ال الذىنية فالصورة أعبله، والتصنيفات األنواع كل وجود ا١تنطقي من إذف
 الذىنية الصورة أيضا ٚتاىَتىا، وىناؾ لدى عنها وترسيخها تكوينها إذل ا١تؤسسة تسعى اليت الذىنية الصورة
 والعمل األنواع، ىذه وفق بصورهتا اإلحاطة ا١تؤسسات اإلعبلمية على ولذلك لدى اٞتماىَت، ا١تؤسسة عن ا١تدركة

 .2وإدارهتا بناءىا على تعمل واليت عنها ا١ترغوبة الصورة من لدى ٚتاىَتىا، عنها ا١تدركة الصورة تقريب على

 أسباب االىتمام بالصورة الذىنية: ثانيا:

 :يلي ما أ٫ّتها ومن ا١تؤسسة بصورة االىتماـ إذل أدت أسباب عدة ىناؾ

 للزبوف ٯتكن ال واليت ا١تؤسسات، طرؼ من ا١تقدمة وا٠تدمات السلع بُت والتشابو التنامي إفّ  ة:المنافس 
 .واٝتها ا١تؤسسة صورة طريق عن إالّ  ت(وا٠تدما السلع) بينها فيما ٯتيز أف

 إذل يسعى فهو ذاهتا، دْت با١تنتجات اىتمامو من أكثر ا١تنتجات ٔتصدر يهتم ا١تستهلك إفّ  :المستهلك 
 .جيدة صورة وذات معروفة مؤسسات من وخدمات سلع اقتناء أو شراء
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  .179-178، ص ص 2010، دار ا٠تلدونية للنشر والتوزيع، اٞتزائر، 1، ط مدخل إلى العالقات العامة، كلثـو مسعود، عبيدة صبطي 
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 .5-4، ص ص01، العدد05، ٣تلة البشائر االقتصادية، اجمللدمدخل نظري إلدارة أزمة الصورة الذىنية للشركات٧تيب كامل،  
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 ا٠تارجية، اهتوعبلقا الداخلية ا١تؤسسة وظائف بُت حواجز وجود عدـ :الخارجي ومحيطها المؤسسة 
  .للمؤسسة اليومية ا١تمارسات يف اهب احمليطة ا٠تارجية بظروفها تؤثر وتتأثر حيث

 الزبائن قبوؿ درجة معرفة يف يكمن ا١تؤسسة بصورة لبلىتماـ الرئيسي السبب أفّ  القوؿ ٯتكن وبالتارل
 الصورة يف األخطاء فإف ا١تعريف، للبعد ووفقا عنهم، نكوهنا اليت الذىنية دقة الصور تكوف، ا١تؤسسة ١تنتجات

    .1معاٞتتها و٤تاولة عنها ا١تكونة السلبية االٕتاىات عن والبحث الذىنية ا١تتكونة

 ومكونات الصورة الذىنية: أبعادالمطلب الرابع: 

  أوال: أبعاد الصورة الذىنية:

 فيما يلي: تتمثل أساسية مكونات ثبلثة على تشتمل الذىنية الصورة أف على الباحثُت معظم بُت إٚتاع ىناؾ     

  شخص أو قضية، أو موضوعا، الفرد خبل٢تا من اليت يدرؾ ا١تعلومات البعد هبذا ويقصدالمعرفي:  البعد .1
 اآلخرين، عن الفرد يكوهنا اليت الذىنية الصورة عليو تبٌت األساس الذي ىي ا١تعلومات ىذه وتعترب ما،

 اآلخرين عن عليها ٨تصل اليت وا١تعارؼ ا١تعلومات دقة على وبناء والقضايا ا١تختلفة، ا١توضوعات وعن
 األفراد. ىؤالء عليهاحصل  اليت ا٠تاطئة وا١تعارؼ ا١تعلومات عن أساسا نإتة أخطاء ىي األفراد لدى

 شخص، أو أو قضية، موضوع، ٕتاه السلب باإل٬تاب أو ا١تيل الوجداين بالبعد يقصد البعد الوجداني: .2
 مع الوجداين اٞتانب ويتشكل األفراد، يكوهنا اليت ٣تموعة الصورة الذىنية إطار يف ما، دولة أو شعب، أو

 الوجدانية اٞتوانب وتبقى األفراد، كوهنا اليت وا١تعارؼ ا١تعلومات الوقت تتبلشى مرور ومع ا١تعريف، اٞتانب
 بُت الوجداين البعد ويتدرج ا١تختلفة، وا١توضوعات والقضايا األشخاص ٨تو إتاىات األفراد ٘تثل اليت

 اإل٬تابية والسلبية.
 إذ اٟتياة، شؤوف ٥تتلف يف لديو ا١تشكلة الصورة الذىنية طبيعة الفرد سلوؾ يعكسالبعد السلوكي:  .3

 األفراد فسلوكيات األفراد، بسلوؾ التنبؤ من ٘تكن أهنا أبعادىا إذل أحد يف الذىنية الصورة أ٫تية ترجع
 . 2منطقيا يفًتض
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  .134، ص 2008عادل الكتاب، القاىرة،  ،1ط ،العامة بين اإلدارة اإلستراتيجية وإدارة األزماتإدارة العالقات علي عجوة،  فريد،كرٯتاف  
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  .322، ص 2012، دار أسامة للنشر والتوزيع، عماف، 1، طإدارة العالقات العامةاٞترايدة بساـ عبد الرٛتاف،  
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 ثانيا: مكونات الصورة الذىنية

العناصر  من ٣تموعة عجوة علي الدكتور عرضها كما للمؤسسة الكلية الذىنية الصورة مكونات تعترب 
 يلي: فيما تتمثل العناصر وىذه للمؤسسة الكلية الذىنية الصورة لتشكل تندمج

عن  ا٬تابية صورة تكوين يف االتصاؿ من ا١تتوقع النجاح درجة يف وتتمثل ة:التجاري العالمة صورة .1
 التجارية. عبلمتها يف الثقة بتأثَت ا١تؤسسة

 الكلية ا١تكونة للصورة العناصر من ا١تؤسسة منتجات صورة تعترب :المنظمة خدمات أو منتجات صورة .2
 التغَت يف مسايرة على قدرهتا ومدى و٘تيزىا جودهتا ومدى خدماهتا أو مؤسسة أي فمنتجات ٢تا،

تؤثر  ا٠تدمة تقدًن بعد ما خدمات تقدًن وطريقة، إنتاجها يف العلمي التطور ومسايرة العمبلء إتاىات
لدى  ٢تا طيبة صورة تكوين يف وتساىم إدارهتا، كفاءة ومدى ا١تؤسسة ألعماؿ اٞتماىَت تقييم على

 ٚتاىَتىا.
 اٞتماىَت لدى بو تعرؼ الذي الرمز ىي ا١تؤسسة إدارة ة(:المؤسس فلسفة( المؤسسة إدارة صورة .3

 إدارة يف الناجحة باالتصاالت قيامها ويف مؤسسة أي يف العمل قيادة يف اإلدارة فلسفة ولذلك فاف
 تشكل حيث اٞتماىَت لدى لصورهتا ا١تكونة ا٢تامة العناصر من تعترب ا١تختلفة مع اٞتهات عبلقتها
 مع تعامبلهتا وٖتكم ناحية، من ا١تؤسسة إدارة وعمل أداء توجو اليت التنظيمية للثقافة  اٟتاكمة العناصر
 إذل ورسائلها ا١تؤسسة اتصاالت كل ٭تدد الذي اإلطار وىي أخرى، ناحية من ا٠تارجية اٞتماىَت
 ٨توىا.الذىنية  صورهتا وتشكل اٞتماىَت

ٕتاه  الرٝتية وسياستها للمؤسسة الفعلية األعماؿ ٕتسد وىي :للمؤسسة االجتماعية المسؤولية برامج .4
 باألعماؿ هتتم أهنا أي وأفعاؿ، قرارات من عنها يصدر ما كل يف ا١تؤسسة وٚتاىَت ككل اجملتمع

برا٣تها  يف ا١تنظمة هبا تقـو اليت ا١تتنوعة واألنشطة الربامج تعترب لذا ا١تنظمة؟ تفعل ماذا اٟتقيقية للمنظمة،
 سواء وتأييدىم، ثقتهم وكسب ٨توىا اٞتماىَت عواطف يف التأثَت يف مؤثرا عامبل االجتماعية للمسؤولية
من  جزء فهي وبذلك ا١تختلفة والبيئية اجملتمعية الربامج أو ا٠تارجية اٞتماىَت أو بالعاملُت منها ما ٮتتص
الداخلية  واٞتماىَت اجملتمع ٕتاه للمؤسسة األخبلقي السلوؾ ٕتسد ألهنا الذىنية، الصورة مكونات

 وا٠تارجية.
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صورهتا  على للعمل كمكاف ا١تؤسسة عن اٞتماىَت انطباعات تؤثر :للعمل كمكان المؤسسة صورة .5
 متميزة وأجور وحوافز وصحية اجتماعية وخدمات للعاملُت، جيدة صحية بيئة توفَت حيث من الذىنية

 كمكاف ٢تا اٞتماىَت إدراؾ على العمل يف ونظاـ ونظافة وأثاث مباين من ٢تا ا٠تارجي ا١تظهر كما يؤثر
 متميز للتعامل.

من  اٞتماىَت لدى مشرؼ بشكل ٘تثيلها على ا١تؤسسة موظفي قدرة يف وتتمثل :المؤسسة موظفي أداء .6
 ٨توىا.  ا٬تابيا انطباعا يعطي ٦تا هبم ا١تنوطة ا١تهاـ أداء وسرعة وكفاءة معهم، الطيب التعامل خبلؿ

الداخلية  ٚتاىَتىا مع ا١تنظمة هبا تقـو اليت االتصاالت كفاءة وتؤثر :المؤسسة اتصاالت كفاءة .7
 ىويتها وتوضيح ا١تنظمة اتصاالت تكامل يف للجمهور، رسائلها يف ا١تؤسسة تنقلو وما وا٠تارجية،

 . 1وفلسفتها للجماىَت

 الثاني: كيفية تكوين الصورة الذىنية لدى الجمهور المبحث

إف عملية تشكيل الصورة الذىنية للمؤسسة ىي عملية معقدة، فمن التحديات األساسية اليت تواجو 
 العبلقات تتشابك حيثا١تؤسسات ا١تعاصرة اهنيار اٟتدود والفواصل بُت وظائفها الداخلية وعبلقتها ا٠تارجية 

 عملية إذل نتطرؽ سوؼ ا١تبحث ىذا ومن خبلؿ ألعضائها اليومية ٦تارساهتا خبلؿ مؤسسةلل وا٠تارجية الداخلية
ْتيث نتطرؽ إذل مراحل ومصادر تكوين الصورة الذىنية باإلضافة إذل تكوين للمؤسسة.  الذىنية الصورة تكوين

 الذىنية.الصورة الذىنية لدى اٞتمهور ونتطرؽ كذلك اذل العوامل ا١تؤثرة يف تكوين الصورة 

 مراحل ومصادر تكوين الصورة الذىنيةالمطلب األول: 

 أوال: مراحل تكوين الصورة الذىنية:

 :ىي أساسية مراحل ثبلث خبلؿ من للمؤسسة الذىنية الصورة تتكوف

 ى:األول المرحلة

 األساسية القيم تدمج واليت فلسفة ا١تؤسسة لتنمية لئلدارة فرصة تقدـ وىي ا١تؤسسة شخصية تشكيل مرحلة ىي
 للمؤسسة الذىنية الصورة إدارة عملية من الثاين واٞتزء األساسي ا١تؤسسة، ثقافة بدورىا تشكل واليت للمؤسسة
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 فإف واضحة ا١تؤسسة رسالة أف طا١تا للمؤسسة اإلسًتاتيجية اإلدارة يف ا١تصممة للتأثَت األنشطة تلك نيتضم
 للعمل. )الكلية( النهائية تضع األىداؼ اإلدارة

 :الثانية المرحلة

 األىداؼ على ءْ بنا تتحدد واليت للمؤسسة، االتصالية ىي عملية ٖتديد األىداؼو ا١تؤسسة  ىوية مرحلة ىي 
 هتتم أف ا١تؤسسة على ٬تب اليت وا١توضوعات القضايا تنشأ مثلما االتصاالت تربز فلسفة وىنا للمؤسسة، الكلية

 معها؟ من خبلؿ التعامل يتم كيف أي نقلها؟ ٬تب اليت ا١تعلومات كمية ما تقوؿ؟ ماذا أي باٟتديث حو٢تا
 وسائل مع والسياسية والعبلقات االجتماعية القضايا الصور، ا١تسح البيئي، مراقبة ْتوث ل:مث الوظائف بعض

 .للمؤسسة النشاط اإلعبلين حوؿ سنوي تقرير تقدًن أيضا اإلعبلـ و٬تب

 ة:الثالث المرحلة

 ا١تؤسسة، وبُت ا١تتعددة اٞتماىَت بُت والتداخل ا١تؤسسة نقطة االلتقاء وتغيَت ا١تؤسسة صورة مرحلة ىي 
 .1ا١تتعددة اإلدارية النظم ٥ترجات ا١تؤسسة بواسطة ٚتاىَت خربات تتشكل حيث

 ثانيا: مصادر تكوين الصورة الذىنية:

 تتكوف الصورة الذىنية من مصدرين ٫تا:      

مباشرا  مصدرا يعد والقوانُت واألنظمة وا١تؤسسات األفراد من بغَته اليومي الفرد احتكاؾ إف الخبرة المباشرة:
 تأثَتىا يف ا١تباشر أقوى ا٠تربة وىذه دولة، أو فكرة أو منظمة أو شخص عن الذاتية االنطباعات لتكوين ومؤثرا
 يقـو حيث ا١تباشر، تعاملها العامة يف العبلقات أجهزة مهمة وىذه توظيفها، أحسن إذا وعواطفو الفرد عقلية على

 يف مهم بدور الرٝتية وغَت الرٝتية الوزارات وا٢تيئات و ا١تنظمات يف ا٠تدمات ومقدمو العامة العبلقات رجاؿ
 الذىنية لدى اآلخرين. الصورة تشكل اليت االنطباعات ىذه تكوين

                                                           
1

، مذكرة العالقات العامة في الرابطات الجهوية في حل المشكالت اإلدارية التي تواجو رؤساء الفرق لكرة الطائرةأىمية ٨تاوة لونيس،  
، ص 2012-2011 ،ماجستَت، ا١تركز اٞتامعي ٤تمد الشريف مساعديو، معهد العلـو الطبيعية واٟتياة، قسم الًتبية مدنية والرياضية، سوؽ أىراس

38 . 
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عن  اإلعبلـ وسائل عرب أو أصدقاء من يسمعها شخصية رسائل من الفرد لو يتعرض ما إف :المباشرة غير الخبرة
 ا٠تربة النوع من ىذا ويف منقولة خربة تعد مباشرة منهم يسمع ودل يرىم دل ودوؿ وأشخاص وأحداث مؤسسات

 الصورة ٢تا النهائي يشكل الناتج اليت االنطباعات تكوين يف أساسيا وراد وا١ترئية ا١تسموعة اإلعبلـ وسائل تلعب
 .1الذىنية

 تكوين الصورة الذىنية لدى الجمهور المطلب الثاني:

 الذىنية لديو الصورة تشكل أف ترغب اليت اٞتماىَت فئات لتحديد ْتوث بعدة القياـ من للمؤسسة البد
 أف من ( وبالرغم 03الشكل رقم ) خبلؿ من ذلك ونوضح ٢تا بالنسبة أ٫تية األكثر الفئات ٖتديد مث ومن

 .األخرى ٕتاىل اٞتماىَت عدـ ينبغي أنو إال ٚتهوريُت أىم ٫تا والزبائن ا١توظفُت

 لديها الصورة تكوين في ترغب التي المؤسسة جماىير (: 04الشكل رقم )

 
، دبلـو يف العبلقات العامة، األكادٯتية السورية الدولية، اٞتمعية تكوين الصورة الذىنية للشركات ودور العالقات العامة فيهاالشيخ،  صاحل :المصدر

 . 12، ص2009الدولية للعبلقات العامة، 

 النفسية العوامل من العديد اعتبارىا يف تضع أف ينبغي الذىنية الصورة تكوين أف برامج إذل نشَت أف والبد
 الصورة برامج وضع وأثناء ، العملية با١تمارسة صةا٠تا الدراسات نتائج إذل واالتصالية، باإلضافة واالجتماعية
السياسية  با١تتغَتات تتأثر الصور أف الثابت فمن األساسية، العوامل من العديد مراعاة ينبغي عملها الذىنية وآلية

 السياسية با١تتغَتات تتأثر الصور أف الثابت فمن األساسية، العوامل من العديد مراعاة ينبغي عملها وآلية

                                                           
1

، ورقة عمل مقدمة للمنتدى اإلعبلمي السنوي الثاين صورة دور أجهزة العالقات العامة في تكوين الصورة الذىنية للمملكةز، تركستاين عبد العزي 
 .2014ا١تملكة العربية السعودية،، ا١تملكة العربية السعودية يف العادل، اٞتمعية السعودية لئلعبلـ واالتصاؿ
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 العمليات واألنشطة طبيعة مع تتفق وأف وا١تصداقية، بالواقعية تتسم أف ٢تا بد ال وكذلك التقنية، واالقتصادية أو
 الصورة: لربامج التخطيط مبادئ من بعًضا ونذكر الشركة، ٘تارسها اليت

 يستدعيللشركة، وىذا  اٟتالية الصورة يف والقوة الضعف نقاط بتحديد ا١ترغوبة للصورة التخطيط يبدأ 
 .الصورة ٢تذه ا٢تامشيةو  األساسية ا١تعادل على للتعرؼ دقيقة بدراسة القياـ

 الشركة تودىا اليت ا١ترغوبة الصورة ١تعادل مكتوب ٗتطيط وضع. 
 نقلها وآليات اٞتماىَت إذل وا١ترغوبة ا١تخططة الصورة لنقل األفكار ابتكار. 
 1الذىنية الصورة ٥تطط مراحل كافة ١تتابعة ا١تتبعة التقييم برامج وضع. 

أثرت  فقد ذلك، عن ا١تسؤولُت واألشخاص العامة سياستها من تتكوف الشركة شخصية أف الثابت ومن
لؤلشكاؿ  فإف وكذلك كثَتة، ذلك على واألمثلة صورىا، على الكربى ا١تنظمات يف القيادية الشخصيات

طرؽ  وحىت ا١تعتمدة الرموز وكافة والشعار ا١تميز الرٝتي والزي اٞتغرافية وا١تنطقة شركة بكل ا٠تاصة ا١تادية
يف  ا١تعتمدة للسياسة الفعلي ا١تضموف عن أ٫تية يقل ال ذلك كل معجملتوا البيئة على وحفاظها اتصا٢تا
 .2الشركة

 :أوال: تكوين الصورة الذىنية لدى الجمهور الداخلي

 إذل ا٠تارج، الداخل من يبدأ ٢تا إسًتاتيجية ثروة لتكوف لنفسها ا١تؤسسة ترغبها اليت الصورة وتطوير بناء إف     
 من البد بتكوين الصورة البدء قبل ولكن صورهتا الذىنية، بناء يسهل األساس ىذا على تستند اليت فالشركات

 ا١تتبعة، اإلسًتاتيجية وْتوث لبناء دراسات إذل ْتاجة وىذا الشركة ٕتاه يفكر هبا اٞتمهور اليت األشياء على التعرؼ
 إذل التنفيذيُت ا١تسؤولُت كبَت فيها، فمن ا١تتبعة الرٝتية السياسات تكامل إذل ْتاجة اٞتمهور لدى الصورة تشكيلو 

 على متوقف ذلك و٧تاح تنفيذىا، وطرؽ ا١ترغوبة بنود الصورة بوضع كلها تقـو اليت البشرية، ا١توارد إدارة إذل
 مشًتكة واحدة ثقافة على الدوائر ىذه تتحد فعندما الصورة، ٖتقيق تلك على اإلدارية الدوائر ٚتيع جهود تكامل

 ترسم اليت العوامل من عدد ا١ترغوبة، وٙتة الطيبة الصورة تلك نتيجة ستجدهنا أ شك ال ا١توظفُت، مع التعامل يف
  نوضحها يف الشكل التارل: الشركة عن ا١توظفُت انطباع

 

 

                                                           
1

  .13-12ص صمرجع سبق ذكره، الشيخ الصاحل،  
2

 نفس ا١ترجع، نفس الصفحة. 
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 الموظفين لدى الصورة تشكيل في المؤثرة العوامل(: 05الشكل رقم ) 

 

             

  

 

 

 
 .13 ص ،مرجع سابق الشيخ، صاحل المصدر:

متعددة  نشاطات إذل ْتاجة الداخلي اٞتمهور لدى الصورة تشكيل أف السابق الشكل خبلؿ من يتضح     
للمسؤولُت  البد ولذلك الصورة، من جزء يف التشويش يعٍت منها بواحد فاإلخبلؿ ا١تستويات كافة وعلى

 االعتبار كافة بعُت األخذ و٬تب بالصورة، ا١تعنية األطراؼ ٚتيع االلتزاـ هبا على يقـو ثقافة تشكيل من التنفيذيُت
 فإف مث حدة ومن على عامل كل إذل ينظر أف فيجب العوامل، ٚتيع أل٫تية نظرًا (50الشكل ) يف الواردة العوامل
 .1ا١تطلوبة الصورة إذل يؤدي الذي ىو بعضها مع العوامل ىذه تراكب

 ثانيا: تكوين الصورة الذىنية لدى الجمهور الخارجي )الزبائن(:

 ا٠تارجي، تكوف اٞتمهور من وغَتىم للزبائن اٟتقيقية الصورة إلظهار مبلئمة داخلية بيئة الشركة أف هتيئ بعد     
 إذل اٞتمهور ذاهتا لتقدًن مهيأة الشركة تكوف ا٠تارج، وبالتارل إذل الداخل من ابدأ القائل با١تبدأ عملت قد

 اليت العوامل من عدد االعتبار بعُت تأخذ أف ٬تب ولكن االعتماد عليها، وٯتكن نزيهة أصلية كمؤسسة ا٠تارجي
 التارل: الشكل يف تلخصها

 

 

                                                           
1

 .    13صالح الشيخ، مرجع سبق ذكره، ص  

ا١تهنية  القيم  ا١تسؤولُت ا١تنفذين 

ثقافة الشركة  
الصورة لدى 

       

 صورة الصناعة

ا١تنافسةأنشطة   

 الدعاية

رؤية ا١توظفُت   
للصورة لدى 

ا٠تدمات،  اإلعبلف، ا١تنتجات، 
              العبلمة التجارية، ا٢توية

 الرؤية

السٌاسة الرسمٌة 

 للشركة
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 .الزبائن لدى الصورة تشكيل في المؤثرة (: العوامل 06الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 
 .14ص ،مرجع سبق ذكره الشيخ، صاحل المصدر:

الواردة يف  القيم بكل يتأثراف ما شركة ٨تو شعورىم وطريقة الناسهبا  يفكر اليت األشياء بأف القوؿ ونوجز       
 فمثبل ا١تختصة بالصورة، والنشاطات اٞتهود ٚتيع تكامل ضرورة على ثانية مرة نؤكد فإننا ( ولذلك06الشكل )

 ٭تسنوف بالرضا الذين شعروا والزبائن الزبائن، رضا عنها ينتج ا٠تارجي اٞتمهور لدى اهتوصور  ا٠تدمة جودة إف
 عن يرضوف زبائن تكوين من السهل يصبح الصورة ٖتسن ومع عالية، جودة ذات خدمة تقدـ اليت با١تؤسسة الظن

 .1العوامل األخرى ٚتيع شأف وىكذا عنها، إ٬تابًيا انطباًعا ويشكلوف ا١تؤسسة،

 العوامل المؤثرة في تكوين الصورة الذىنية للمؤسسة المطلب الثالث:

 يلي: فيما العوامل ىذه وتتمثل

 يف وتتمثل :شخصية عوامل: 
 .)القيم الثقافة، التعليم،( للمعلومات ا١تستقبلة للشخصية الذاتية السمات -
ا١تقدمة عن  با١تعلومات ودرجة دافعيتو واىتمامو با١تؤسسة ا٠تاصة ا١تعلومات تفسَت على الفرد قدرة -

 ا١تؤسسة.

 

                                                           
1

 .14، ص ذكره بقسمرجع صاحل الشيخ،  

الصورة ا١تتكونة 
لدى الزبائن   

 صورة البلد   

صور ا١تنافسُت  

 الدعاية        

ا٠تربة السابقة ٓتدمات ومنتجات 
 الشركة                

اإلعبلف     

صورة العبلمة التجارية 

صور ا٠تدمة  
      

صور مقدمي ا٠تدمات    
)الوسطاء(               

السياسة الرٝتية 
للشركة        
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 يف وتتمثل :اجتماعية عوامل: 
الشخصية  اتصاالهتم يف ا١تعلومات تباد٢تم أثناء للمعلومات ا١تستقبل الفرد على األولية اٞتماعات تأثَت -

 حوؿ ا١تنظمة.
 اٞتماىَت. إتاىات على الرأي قادة تأثَت -
 فيو. السائدة والقيم األفراد فيو يعيش الذي اجملتمع ثقافة تأثَت -

 يف أ٫تها وتتمثل :تنظيمية عوامل: 
 ا١تؤسسة. وثقافة فلسفة تعكس اليت ا١تؤسسة إدارة إسًتاتيجية -
 ومنتجاهتا. سياستها للمؤسسة، اٟتقيقية األعماؿ -
مع  للمؤسسة وا٠تارجية الداخلية االتصاالت تشمل كل وىي للمنظمة، الكلية االتصاالت شبكة -

 ٚتاىَتىا.
 ا١تختلفة. االتصاؿ وسائل عرب وا١تنقولة با١تؤسسة ا٠تاصة االتصالية الرسائل -
 واٞتماىَت. با١تؤسسة العاملُت بُت ا١تباشرة الشخصية االتصاالت -
 اجملتمع. ٠تدمة ا١تؤسسة هبا تقـو اليت االجتماعية األعماؿ -

 األيت: من ا٨تدرت الذىنية إذل أف الصورة العلماء توصل

 األسرة. -    

 ا١تؤسسات الًتبوية. -   

 اإلنتاج ا١تعريف والثقايف. -  

 .1وسائل اإلعبلـ -  

 المبحث الثالث: إدارة وتصميم الصورة الذىنية 

 ىذه ٚتاىَتىا، فمن أذىاف يف تكوهنا أف ترغب اليت الذىنية الصورة نوعية يف ا١تؤسسات ٗتتلف        
 ٔتسؤولياتو قيامو على يركز ما ا٠تاصة، ومنها ا١تصلحة على العامة ا١تصلحة إثر صورتو يربز أف يود ما ا١تؤسسات

 اٞتوانب أىم من ا١ترغوبة ا١تؤسسة صورة تصميم عملية تعد الوطٍت، لذلك االقتصاد دعم يف أو احمللي اجملتمع إتاه
ا١تديرين  على يستدعي ما وىو البعيد ا١تدى يف ا١تؤسسة على تؤثر ال كوهنا ا٠تاص ا١تديرين االىتماـ ٢تا يورل اليت

                                                           
1

 .58-57، ص ص بق ذكرهباقر موسى، مرجع س 
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ىذا ا١تبحث سيتم التطرؽ إذل كيفية قياس الصورة  ويف .بفعالية إدارهتا بغية بالصورة تتعلق شاملة إسًتاتيجية وضع
 .الذىنية للمؤسسة إضافة إذل تقييم الصورة الذىنية للمؤسسة و تغيَت الصورة الذىنية

 قياس الصورة الذىنية للمؤسسةالمطلب األول: 

  أوال: أدوات قياس الصورة الذىنية

 ويف ككل، ا١تؤسسة إتاه ا١تتولدة االٕتاىات قياس أو معرفة اٟتالية لصورهتا قياسها أثناء ا١تؤسسة على٬تب      
 منها: االٕتاىات قياس يف ا١تستخدمة األدوات من العديد يوجد الصدد ىذا

 صورة ىنا وليكن معُت، بإتاه يتعلق فيما تقديرية تراعبا عدة من ا١تقياس ىذا يتكوف: ليكرت مقياس .1
 إذل عادة الباحث ويشَت رات.العبا ىذه على موافقتو درجة إذل اإلشارة الباحث من يطلب حيث ا١تؤسسة

 من يطلب ٚتلة لكل الباحث ويشَت جوانب ا١تؤسسة، ببعض تتعلق ترااختيا ٜتسة بُت من واحد اختيار
 موافق يعٍت ٜتسة أما ٘تاما، موافق غَت يعٍت واحد أف ْتيث ٜتسة، إذل واحد من نقطة إعطاء ا١تستجوب

 .٘تاما

 :التارل الوجو على "ليكرت"مقياس  عمل تءاار إج وتلخيص الصورة ٔتظهر ا١تتعلقة النتائج نعرض أف وٯتكن 

 بإتاىات تتعلق عبارة 155 إذل تصل قد اليت تراالعبا من كبَتة ٣تموعة بإعداد الباحث يقـو 
 .العامة العبلقات موضوع ٨تو درااألف ومشاعر

 ال إذل بشدة أوافق من ا١تندرجة إجابتهم ٖتديد منهم ويطلب ٕتريبية عينة إذل تراالعبا ىذه تقدًن 
 .عبارة لكل بشدة أوافق

 طريقة اختبلؼ االعتبار بعُت األخذ مع تراالعبا من عبارة لكل 5 إذل 1 من نقاط أو درجات تعطي 
 .ا١تواتية غَت توالعبارا ا١تواتية تراالعبا معاملة

 20 كاف لدينا فإذا للدرجات األقصى اٟتد مع اجملموع ومقارنة مبحوث لكل تاراالعب درجات ٚتع 
 معٌت فإف، 20=  1 × 2 0  األدىن ٟتدوا  100=  25 ×0ىو للدرجات األقصى اٟتد فإف عبارة
 .35مثبل  كاف إذا لعكسوا إ٬تايب ا١تؤسسة ٨تو الباحث إتاه أف ىو درجة 85
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 ":  Osgood" ل المعاني فروق مقياس .2

 منها واحد كل معايَت لعدة اوفق ا١تؤسسة صورة على اٟتكم يتم قطعتُت، على ٭تتوي مدرج ٤تور يف يتمثل
 ا١تناسبة ا٠تانة يف عبلمة بوضع وذلك ٤تور، يف

 " thurston":رستون ث قياس .3

 من موقف كل أف أساس على تصميمو مث حيث ا١تتساوية ا١تسافات مقياس أسم ا١تقياس ىذا على يطلق
 :التالية ا٠تطوات "ثَتستوف" مقياس ويتضمن ا١تتطرفة، بالسلبية وينتهي ا١تتطرفة باإل٬تابية يبدأ ٤تدد تدرج ا١تواقف

 أو مكوناهتا أو ا١تؤسسة صورة عن ا١تواتية غَت أو ا١تواتية تاراالعب من كبَت عدد ّتمع الباحث قياـ 
 .عبارة 002 حوارل إذل عددىا يصل وقد هبا، تتأثر اليت العوامل

 وفق تندرج ٣تموعة 11 يف تراالعبا بوضع يقوموف حيث احملكمُت، من عدد قبل من تراالعبا تقييم 
 ىناؾ أف تبُت فإف ت،راالعبا على أحكامهم بتوزيع احملكمُت يقـو وبالتارل منها، كل إ٬تابية لدرجة
 للمحكمُت العبارة وضوح عدـ الكبَت نتيجة االنتشار ويأيت استبعادىا يتم تراالعبا ألحد كبَت انتشار
 لثالثاو  2 ا٠تانة يف يضعها الثاين اٟتكم بينما جدا السلبية أي 1 ا٠تانة يف يضعها األوؿ احملكم وبالتارل

 .وىكذا 3 ا٠تانة يف

 20-10بُت  تراالعبا من ٤تدود عدد الباحث لدى ينبغي فإنو الضرورية غَت تراالعبا استبعاد بعد 
 عبارة.

 بناؤه مت القياس يكوف أف بعد تناسبهم اليت اإلجابات على التأثَت ا١تبحوثُت من يطلب. 

 :أخرى ترابمتغي االتجاىات ارتباط تحليل .4

 لدى كاف فإذا إتاىاهتا،و  العبلقة ىذه درجة حيث من أكثر أو متغَتين بُت العبلقة االرتباط يتناوؿ
 ىذه وجود مدى يقيس أف و٭تاوؿ البيانات ّتمع يقـو فإنو أكثر أو متغَتين بُت عبلقة وجود عن تصور الباحث
 .بينهما العبلقة

 الوظيفي الرضا بُت كالعبلقة أكثر أو متغَتين بُت العبلقة درجة عن الكشف ىو االرتباط سةراد من ا٢تدؼ إف   
 العبلقة درجةاوح وتًت  اٞتماىَت، إتاىاتو  العامة العبلقات أنشطة على اإلنفاؽ بُت العبلقة العمل، فار و د ومعدؿ
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وأما  قوية، عبلقة وجود ذلك يعٍت كلما الصحيح 1 الواحد إذل أقرب االرتباط كاف كلما أنو إذ 1-، 1+بُت
 .1طردية أـ عكسية ىي ىل العبلقة إتاىات فتعٍت - ،+ ترااإلشا

 المؤسسة لصورة بالنسبة الجماىير تجاىاتوا بسلوك المتعلقة البيانات تجميع وسائل :ثانيا

 ا١تؤسسة فيما يلي: لصورة بالنسبة اٞتماىَت وإتاىات بسلوؾ ا١تتعلقة البيانات ٕتميع وسائل تتمثل

 :اآلراء سبر .1

 مدى وحىت صورهتا، ووضعية موقع ١تعرفة الستبياناتاو  ءرااآل سرب باستخداـ اٟتالة ىذه يف ا١تؤسسة تقـو
 من أنواع عدة بُت التمييز وٯتكننامضموهنا،  من أكثر ا١تؤسسة شهرة ٔتستوى األمر ويتعلق األخَتة، ىذه تطور

 .ءرااآل سرب بعملية للقياـ ا١تؤسسة تستخدمها اليت االستبيانات

 :الشامل االستقصاء .2

 ْتسب ...أو سنويا ثبلثي، أو شهر، كل يف) دورية بصفة االستبياف من النوع هبذا ا١تؤسسة تقـو
 العملية ىذه وتسمح ءرااآل سرب يف خاصة مؤسسة إذل ا١تهمة ىذه مثل إسناد األحياف من كثَت يف ويتم( اٟتاالت

 .با١تؤسسة اٞتمهور ٘تسك مدى بقياس للمؤسسة

 :الدقيق االستقصاء .3

 خاص ٞتمهور موجو االستقصاءات من النوع ىذا يكوف لكن السابق، النوع مع مشًتكة كثَتة نقاط لديو
 دوف عامة بصفة للجمهور األوؿ النوع ىذا يوجو بينما إخل،...الطلبة الزبائن، ا١تسا٫تُت، ل:مث ا١تؤسسة ٗتتاره
 .ٖتديد

 :المنافسة مع بالمقارنة المؤسسة بموقع المتعلق االستقصاء .4

 إذل تصل ال الكربى ا١تؤسسات أغلب ء،رااآل بسرب خاصة ومكاتب مؤسسات إذل يوكل أيضا النوع ىذا
 حةرابص يهمرأ عن قصوفا١تست يعرب ال األحياف من كثَت ويف دقيقة غَت النتائج ىذه لكوف ظران ا١ترجوة، النتائج

 .النتائج على سلبا يؤثر ما ىذا

 

                                                           
1
 Vernette ERIC et autres, la publicité: Théorie, acteurs et méthodes, la documentation francai, Paris, 2000, PP: 

90- 92 . 
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 :ءرااالستق طرق .5

 على ردا أو تلقائيا، با١تؤسسة التحقوا )سواء ا١تًتشحُت تقييم منحٌت مثل :بالتوظيف متعلقة متغيرات 
 والعكس صحيح. حسنة ا١تؤسسة صورة تكوف عندما جدا امعرب  يكوف ،)توظيف إعبلف

 يقـو ْتيث ا١تؤسسة، تتناوؿ اليت اٟتصصو  للمقاالت ونوعي كمي بتحليل األمر يتعلق م:اإلعال نيةاز يم 
 اآلرل اإلعبلـ طريق عن تسجيلها ٯتكن ا١تعطيات ىذه نتائج بتحديد أخر شخص أو االتصاؿ مسؤوؿ

 .ا١تستهدؼ اٞتمهور إعبلمية، وسيلة لكل خاصة معامبلت ٔتنح

 ىذه ا١تؤسساتية، اإلعبلمية اٟتملة أثر قياس بغرض باالختبار ا١تؤسسة تقـو :اإلعالمي االختبار 
 للجمهور ٦تثلة عينات مع تتم العملية ىذه الكبلسيكية، اإلشهارية الًتسانة من جزء ىي التقنيات

 نوعية(. سةراد) اٞتماعية ا١تقاببلت طريق عن أو (كمية )دراسة ا١تستهدؼ

 لبلتصاؿ ا١تختلفة األنشطة من ا١تتوقعة النتائج سةرابد ىنا األمر يتعلق :الدقيقة العملية حصيلة. 

 األثر بتقييم تسمح اليت العناصر كل بتجميع ا١تؤسسة تقـو :باإلعالم المؤسسة عالقة نتائج تحليل 
 .)التلفاز أو إعبلمية، ٤تاضرة أو صحفية مقابلة) سليبأو ال اإل٬تايب

 ا١تتخصصة، الصالونات يف ا١تؤسسة مشاركة عن ءرااآل ٕتمع :العام االتصال عملية نتائج تحليل 
 لصورة تقييم ءراإج يف ينبع ا١تؤسسة بصورة ا١تتعلقة البيانات ٚتع يتم أف وبعد األخَت ويف إخل ...ا١تلتقيات
 1.ا١توارل ا١تطلب يف نتناوؿ سوؼ ا١تؤسسة

 تقييم الصورة الذىنية للمؤسسةالمطلب الثاني: 

 ما وىو الذىنية ا١تتعلقة بالصورة برا٣تها خبلؿ من إليها ا١تتوصل النتائج على الكشف إذل ا١تؤسسات تسعى     
 التالية: العملية با١تراحل ىذه ٘تر حيث لصورهتا، التقييم بعملية القياـ هبا يستدعي

 العينة: واختيار تركيب .1
 النوعية، الدراسة ضعيفة يف مرحلة عينة ة:للمؤسس وا٠تارجي الداخلي للجمهور ٦تثلة العينات ىذه تكوف ْتيث
 .الكمية الدراسة مرحلة يف أوسع وعينة

 :الذىنية الصورة عناصر تحليل .2

                                                           
1
 Marie. Héléne WESTFALEN , communicator: le guide de la communication marketing , DUNOD , 3 éme 

éd , 2001, PP : 09-10.  
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 يف ا١تؤسسة خاص بطريقة وتشخيص ا١تؤسسة طرؼ من ا١ترسلة الرسائل لكل تشخيصي بتحليل مرفقة تكوف
 .الظهور يف وطريقتها التعبَت
 المالحظة تحت المؤسسة لهوية القاعدية المكونات وضع .3

 أرائو، لتقدًن واسعة مساحة للمتحاور تًتؾ مفتوحة وأسئلة مباشرة، نصف مقاببلت طريق عن ذلك ويتم
 االعتبار بعُت األخذ و٤تاولة وكذا ىويتها وقيمها، ا١تؤسسة، حالة عن أسئلة بطرح وذلك ا١تؤسسة حوؿ وانطباعو

 .أكثر اٟترية ومنحو أرائو
 :االستقبال عناصر تطبيق مرحلة .4

 وتتم كمية، معطيات وٖتويلها إذل عليها ا١تتحصل النوعية النتائج وٖتليل الفرضيات، بإثبات تسمح ا١ترحلة ىذه
 .مغلقة بأسئلة ا١تباشرة ا١تقاببلت طريق عن

 :التهديدات وتحليل الصورة وتعميق إنشاء مرحلة .5
 شعار بناء الصورة، بالعبارات، ٣تموعة ا٠تاصة واجملموعات االخًتاعات وتقنيات اجملموعة باجتماعات ذلك ويتم

 .الشخصيات بناء تارٮتها بناء للمؤسسة،
 الصورة:  تقرير .6
 .1النشاط يف ا١تسا٫تة جلأ من ولكن إسًتاتيجية لبناء تتم ال الصورة دراسة

 تغيير الصورة الذىنية للمؤسسة المطلب الثالث:

٭تدد  ا١تهمة ٢تذه فريق تشكيل من ٢تا بد ال ضروريًا تراه لسبب الصورة تغيَت يف الشركة رغبت إذا
 والتحليل لتلك الرأي ْتوث استطبلع إجراء مث ومن الشركة عن اهتصور  يف التغيَت إجراء ا١تراد الرئيسية اٞتماعات

 إذل مث ننتقل ومن التغيَت بعملية مستقلة ْتوث عرب ىذا وكل الثغرات يسد وما الثغرات ٖتديد و٤تاولة البحوث
 .التنفيذ

 :ناجحة تغيَت عملية ليضمن التالية با١تهمات يقـو أف العمل وفريق اإلدارة على ينبغي ذلك إذل باإلضافة  

 نفسها. عن تكوينها يف ا١تؤسسة فيها ترغب اليت الصورة وٖتديد الداخلي التقييم 
 ا١تؤسسة عن اٞتمهور ٭تملها اليت الذىنية الصورة معرفة. 
 العمل ٠تطط والتنفيذ التصميم. 
 ا١تستهدفة الذىنية للصورة وخارجًيا داخلًيا التسويق. 
 1وا١تراجعة التدقيق. 

                                                           
1

  .58-57، ص ص بق ذكرهفاسي فاطمة الزىراء، مرجع س 
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  خالصة الفصل

 الصورة مفهـو وأف السيما للمؤسسة، الذىنية الصورة ١تفهـو ٖتليلية دراسة الفصل ىذا خبلؿ من تناولنا
 اليت النظر وجهات إذل تطرقنا  ْتيث وا١تمارسُت، الباحثُت طرؼ من واىتمامات دراسات عدة عرؼ قد الذىنية
 لدى تتكوف اليت الذىنية االنطباعات أهنا أٚتعت كلها على واليت للمؤسسة الذىنية الصورة تعريف إذل تطرقت

 إذل أ٫تية الصورة الذىنية وأىدافها اليت ذلك بعد تطرقنا مث مع ا١تؤسسة، تتعامل وال تتعامل اليت اٞتماىَت عامة
 ٚتاىَتىا، مث لدى عنها جيدة ذىنية رةصو  بتكوين اىتمامها خبلؿ من ا١تؤسسات ٖتقيقها خبل٢تا من تسعى
 الذىنية الكلية الصورة أف الذىنية وأنواعها ومكوناهتا وشروطها، ذلك الصورة خصائص إذل ذلك بعد تطرقنا

 تتأثر العناصر، وتناولنا العوامل اليت من ٣تموعة عن ا١تكونة اٞتزئية الذىنية الصورة من مزيج تفاعل ىي للمؤسسة
 مع ا١تؤسسة تقيمو اليت وطبيعة التواصل ا١تؤسسة وثقافة ىوية يف أساسا وا١تتمثلة للمؤسسة الذىنية الصورة هبا

 سواء فيها ا١ترغوب الذىنية الصورة رسم بغية ىاتو العوامل يف ا١تؤسسة ٖتكم ضرورة فكرة حوؿ ور يتبل ٚتاىَتىا
 القريب. أو البعيد ا١تدى على

قياس الصورة الذىنية ببدءا  للمؤسسة الذىنية الصورة تصميم عملية هبا ٘تر اليت ا١تراحل األخَت أبرزنا ويف
 عليها.   واٟتفاظ القوة نقاط الصورة وتعزيز يف الضعف نقاط تدارؾ على والعمل

 

                                                                                                                                                                                     
1

 .26، صبق ذكره، مرجع سصاحل شيخ 
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 :تمهيد

نظاـ اإلدارة البيئية و ٖتسُت الصورة الذىنية من اٞتانب النظري  بعد ٖتديد ٥تتلف ا١تفاىيم ا١تتعلقة بتنيب
والختبار مدى مسا٫تة ا١تتغَت ا١تستقل )نظاـ اإلدارة البيئية( يف ٖتسُت ا١تتغَت التابع )الصورة الذىنية( مت االعتماد 

نتائج تسمح بدراسة  على دراسة تأثَت تبٍت ىذا النظاـ يف ٖتسُت الصورة الذىنية للمؤسسة، من أجل الوصوؿ إذل
والية برج الواقعة ب Géantعبلقة التأثَت بُت ا١تتغَتين وقد مت الًتكيز على لطفي الكًتونيكس فرع من فروع مؤسسة 

 بوعريريج باستخداـ أدوات الدراسة ا١تناسبة.
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 الميدانية الدراسة إجراءات: األول المبحث
ومن أجل مناقشة الفرضيات، قامت الباحثتُت بدراسة لئلجابة على السؤاؿ الرئيسي إلشكالية الدراسة 

لطفي الكًتونيكس وذلك باالعتماد على ٣تموعة من   Géantميدانية على مستوى فرع من فروع مؤسسة 
لدراسة وأدوات البحث عرض عينة االتعريف ٔتيداف الدراسة و أدوات البحث وسيتم التطرؽ يف ىذا ا١تبحث إذل 

 يف الدراسة ا١تيدانية.اليت مت استخدامها 

 التعريف بميدان الدراسة :ولالمطلب األ
 ؤسسة لطفي الكترونيكسمأوال: التعريف ب

اليت تسوؽ  (Sarl Lotfi Electronics,HoMebarkia)لطفي الكًتونيكس ىي شركة تابعة جملموعة 
من قبل اإلخوة مباركية كشركة رائدة 2005، مت إنشاؤىا  (Géant Electronics)منتجاهتا بالعبلمة التجارية 

منهم ا موظف 1657 أكثرمنتضم الشركة حاليا يف العديد من القطاعات اإللكًتونية و األجهزة ا١تنزلية 
ٔتساحة صناعية  متدربا منتشرين يف ٚتيع أ٨تاء الببلد 25 تنفيًذا 1248تَت وماجس 276 وتنفيذيًاا مدير 180

 .1مًت مربع مغطاة 85.000مًت مربع ٔتا يف ذلك 600.000تزيد عن 

مكانة رائدة يف ا١تغرب العريب والقارة اإلفريقية وذلك بفضل القدرة  (Géant Electronics)ٖتتل شركة 
يف  (Géant Electronics)اإلنتاجية األكثر كفاءة يف ا١تنطقة واالستجابة القوية لريادة األعماؿ تتواجد شركة 

 دوؿ إفريقية وٗتطط للتأسيس يف السوؽ األوروبية. 10

( فهي ٣تموعة عائلية متخصصة يف العديد من قطاعات النشاط مثل  (Ho Mebarkia Groupأما
األجهزة ا١تنزلية وا٠تدمات اللوجيستية، ومنذ إنشاءىا شهدت اجملموعة توسعا قويا مع مراحل ٥تتلفة من التطوير 

ية األجهزة االلكًتونية االستهبلك من شركة متخصصة يف االستَتاد والتوزيع إذل تصنيع ٥تتلف حيث انتقلت
 واألجهزة ا١تنزلية يف اٞتزائر.

 .2015سنة   ISO9001وفيما يتعلق باٞتودة فإف ا١تؤسسة ٖتصلت على 

 ثانيا: أىداف مؤسسة لطفي الكترونيكس
 :2للمؤسسة أىداؼ ٥تتلفة نذكر منها

يف تزويد ا١تستهلكُت ٔتنتج عارل اٞتودة، وتقدًن  Géant Electronics)) ا١تهمة الرئيسية لشركةتتمثل  -
 ؛واألطراؼخدمة التشوهبا شائبة وتلبية احتياجات العمبلء ا١تختلفُت 

                                                           
 .وثائق داخلية للمؤسسة1
 .وثائق داخلية للمؤسسة2
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 ؛السوؽ يف حصتها لزيادة التكنولوجي التمايز ضماف مع ا١تنتجات تنويع -

 ؛الشخصي والتدريب ا١تشاركة وتقوية ا١تكتسبة ا١تهارات تقييم مع البشرية ا١توارد يف االستثمار -

 ؛ اقةالط استهبلؾ ٖتسُت -

 ؛توسيع شبكة التوزيع يف ٚتيع أ٨تاء الًتاب الوطٍت -

 لمؤسسة لطفي الكترونيكسثالثا: الهيكل التنظيمي 
 كما يلي:(02) انظر ا١تلحق رقم ا٢تيكل التنظيمي ا١تختصر ١تؤسسة لطفي الكًتونيكس 

 ا٢تيكل التنظيمي ١تؤسسة لطفي الكًتونكس (: 07الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 إعداد الطالبتُت باالعتماد على ا١تعلومات ا١تقدمة من طرؼ ا١تؤسسة.: من المصدر

 :1بُت ا٢تيكل التنظيمي ا١تصاحل التالية

 ىي ا١تصلحة العليا للمؤسسة تضم ٚتيع ا١تصاحل األخرى. المديرية العامة: -

 يعمل على حسن سَت ا١تؤسسة من خبلؿ اإلشراؼ على ا١تصاحل اليت يضمها. المدير التجاري: -

                                                           
مذكرة مقدمة  -دراسة حالة مؤسسة لطفي الكترونيكس-، أثر مستويات التعليم التنظيمي على األداء المتوازنزقادي حنُت، مرنيز ٝتَتة1

 رة أعماؿ،الستكماؿ متطلبات اٟتصوؿ على شهادة ماسًت أكادٯتي، كلية العلـو االقتصادية والتسيَت والعلـو التجارية، قسم علـو التسيَت، ٗتصص إدا
 .2021/ 2020اٞتزائر، 

 اإلدارة العامة

 مصلحة ا١تستخدمُت

 مصلحة اإلنتاج مصلحة الصيانة ا١تدير التجاري

 مصلحة التموين مصلحة تسيَت ا١تخزونات  قسم ا١تالية واحملاسبة مصلحة التجارة
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 تعمل على ٛتاية و صيانة اآلالت االنتاجية. الصيانة: مصلحة -

 ا١تسؤولة عن عمليات التصنيع بداية من إدخاؿ منتجات نصف مصنعة حىت ىي :مصلحة اإلنتاج -
 .خروجها يف شكلها ا١تصنع التاـ

 العماؿ. على تنظيم واسيَت العمل داخل ا١تؤسسة من خبلؿ توجيو ورقابة تعمل مصلحة المستخدمين: -

من أىم ا١تصاحل حيث تقـو بتموين ا١تؤسسة با١تواد األولية وتشرؼ على ىذه العملية  التموين:ة مصلح -
٣تلس ا١تشًتيات حيث الٯتكن ٢تذا اجمللس اٗتاذ أي قرار فيما ٮتص إبراـ العقود مع ا١توردين إال بعد 

مواصفات ومتطلبات اطبلعو على تقرير مصلحة ا١تراقبة النوعية الذي يتأكد من صحة مطابقة ىذه ا١تواد 
 .اإلنتاج

د األولية وا١تنتجات تامة الصنع تقـو بتسجيل كل ا١تخرجات ا١توا ة تسيير المخزونات:مصلح -
 باستعمااللوثائق الرٝتية.

سابات اليت ٢تا اٟتيتم فيها تسجيل ٥تتلف العمليات احملاسبية ومراقبة  مصلحة قسم المالية والمحاسبة: -
 للمؤسسة كذلك تقـو بتحضَت ا١تيزانية ا٠تتامية وا١تيزانية التقديرية للمؤسسة.عبلقة بالنظاـ الداخلي 

يع ا١تنتجات على العمبلء بعد أف تقدـ ٢تا مصلحة اإلنتاج الكميات تعمل على توز  :مصلجةالتجارة -
 ا١تنتجة استنادا إذل برامج ٤تددة خاصة بالتوزيع.

 البيانات جمع أدواتو  عينة الدراسة المطلب الثاني:
 أوال: عينة الدراسة

نوضح عينة الدراسة ىي ٣تموعة الوحدات اليت يتم اختيارىا من ٣تتمع الدراسة لتمثل ىذا اجملتمع، حيث 
 من خبلؿ ىذا ا١تطلب طريقة اختيار العينة، إضافة إذل التعريف ٔتجتمع وعينة الدراسة.

 طريقة اختيار العينة .1
على  وخبلؿ ىذه الدراسة مت االعتمادىناؾ العديد من طرؽ اختيار العينة من أجل ٘تثيل اجملتمع ا١تدروس، 

ا١توظفُت و اإلداريُت العاملُت على مستوى مؤسسة  يفميع أفراد ٣تتمع الدراسة ا١تتمثل العينة العشوائية اليت تتيح ٞت
الواقعة بوالية برج بوعريريج، تتسح ٢تم الدخوؿ يف العينة   Géantلطفي الكًتونيكس فرع من فروع شركة 

 وىي الطريقة األفضل من أجل اٟتصوؿ على عينة ٦تثلة للمجتمع ٤تل الدراسة.ا١تدروسة، 

، وىي االستبانات %100، مت اسًتجاعها ٚتيعها بنسبة مئوية بلغت استبانة 25ومن أجل ذلك مت توزيع 
 كذلك.  %100بنسبة اليت تصلح للمعاٞتة اإلحصائية 
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 عينة الدراسةمجتمع و التعريف ب .2
بالنسبة ٢تذه الدراسة فإف ٣تتمع الدراسة يتكوف من ا١توظفُت و اإلداريُت العاملُت على مستوى مؤسسة 

الواقعة بوالية برج بوعريريج، وكانت عينة الدراسة متمثلة يف   Géantلطفي الكًتونيكس فرع من فروع شركة 
 ٣تموعة من ا١توظفُت واإلداريُت يف تلك ا١تؤسسة.

الدراسة ٞتمع البيانات مت اتباع منهج الدراسة ا١تيدانية بأسلوب التقصي من أفراد ٣تتمع ينة في إطار ا١تعاف
 الضرورية.

 ثانيا: أدوات جمع المعلومات
 أوجو استعما٢تا. توضيح مع األدواتىذه  عرض سيتم البحث أدوات من وعةم٣ت على االعتماد مت

 : الوثائق والسجالت اإلداريةأوال
يف ىذه الدراسة كأداة للبحث للتعرؼ على اإلجراءات  ا٢تدؼ من استخداـ الوثائق والسجبلت اإلدارية

 فهم لزيادةوالصورة الذىنية  البيئيةا٠تاصة با١تعايَت  والوثائق تالسجبل من َتىاوغ واالتفاقيات والتعليمات اإلدارية
 .أكثرا١تيدانية  الدراسة

  المالحظة :ثانيا
 كوسيلة للبحث كأداة الدراسة ذهى يف ا٢تدؼ من استخداـ ا١تبلحظةو  ١تبلحظة ا١تنظمة،ا على االعتماد مت

للتعرؼ على بعض اٞتوانب ا٠تاصة ببيئة عمل ا١تؤسسات االقتصادية واالىتماـ باٞتوانب البيئية والصورة الذىنية 
 ضمن أنشطتها االقتصادية.

 المقابلة: ثالثا
 ٚتع يف للبحث كأداة الدراسة ذهى يف قابلةـ ا١تاستخدا من ا٢تدؼو  مهيكلة، َتغ مقابلة على االعتماد مت

با١تؤسسة االقتصادية، وللتعرؼ على التوجهات ا٠تاصة باالمتثاؿ لنظاـ اإلدارة البيئية يف ٖتسُت البيانات ا٠تاصة 
 الصورة الذىنية.

  : االستبانةرابعا

 التعريف باالستبانة
 عبارة، ومت تقسيمها إذل جزئُت ْتيث:  30الطلبة بإعداد استبانة ٖتتوي على  لقد قاـ

 الشخصية )اٞتنس، السن، ا١تستوى التعليمي، ا٠تربة، الوظيفة(.يتعلق بالبيانات : الجزء األول -
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 ويضم ٤تورين كاآليت:الجزء الثاني:  -

 17إذل  01يتعلق بنظاـ اإلدارة البيئية ويضم العبارات من : ولالمحور األ. 

 30إذل  18يتعلق بالصورة الذىنية ويضم العبارات من : ثانيالمحور ال. 

يف ىذه الدراسة كأداة للبحث ىو التعرؼ على آراء مقدمي ا٠تدمة  االستبانةا٢تدؼ من استخداـ وكاف 
 بشأف نظاـ اإلدارة البيئية والصورة الذىنية، للوصوؿ إذل ا١تعلومات اليت تساعد على مناقشة فرضيات الدراسة.

عبارة،  13الذىنية" يضم  عبارة، وأف احملور الثاين "الصورة 17يبلحظ بأف احملور األوؿ "نظاـ اإلدارة البيئية يضم  
 عبارة. 30وبالتارل فاف ٣تموع عبارات االستبانة 

 البيانات الشخصية :الجزء األول .1
نسلط الضوء يف ىذا احملور على البيانات الشخصية للموظفُت، كاف ذلك باالعتماد على ٣تموعة أسئلة 
ٯتكن من خبل٢تا معرفة ا٠تصائص الثقافية واالجتماعية للموظفُت فسؤاؿ األوؿ اىتم بالتفرقة بُت اٞتنس إذا كاف 

العاملة با١تؤسسة، أما  العمرية الفئة معرفة أجل من وذلكا١توظف ذكر أو أنثى، أما السؤاؿ الثاين فيهتم بالسن 
، أما بو وتأثره للمحيط ١توظفا ؾراإد مدى عن يعرب ا١تستوى حيثالدراسي للموظف،  ا١تستوى يعاجل يليو الذيالسؤاؿ 

ا١توظف يف ٓتصوص السؤاؿ الرابع فهو يهتم بسنوات خربة ا١توظف يف ا١تؤسسة، والسؤاؿ ا٠تامس يهتم بنوع الوظيفة اليت ٯتارسها 
 ا١تؤسسة.

 نظام اإلدارة البيئية :المحور األول للجزء الثاني .2
 يتم التعرؼ على واقع نظاـ اإلدارة البيئية من خبلؿ العناصر ا٠تاصة هبذا النظاـ حيث خصصت: 

 نقاط حياؿ ا١توظفُت واتفاؽ ١تدى رؤية الوصوؿ اخبل٢ت من هتدؼ (4 -1) األوذل أربع عبارات السياسة البيئية:
 .وهتمهم هتم الشركة

 ونظرة التخطيط حياؿ الشركة توليها اليت النقاط أىم ىنا نربز (7-5)ثبلث عبارات : التخطيط البيئي 
 .اٞتانب ٢تذا لديها ا١توظفُت

  لنظاـ والتشغيل التنفيذ ٨تو الشركة إقداـ درجة ىنا نوضح (11-8) عبارات ثبلث: التشغيلالتنفيذ و 
 .البيئية اإلدارة

  ( نوضح قياس ا١تلموسية من خبلؿ ىذه 14-12) ثبلث عبارات: التصحيحالفحص و إجراءات
 العبارات.

 من خبلؿ ىذه العبارات.ماف نوضح قياس األ (17-15) ثبلث عبارات: المراجعة اإلدارية 
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 : الصورة الذىنيةللجزء الثاني انيالمحور الث

 عبارة ١تعرفة مدى قياس ا١تلموسية واالعتمادية واالستجابة وٖتقيق والء ا١توظف.  13 على اشتمل
وكاف ا٢تدؼ من استخداـ االستبانة يف ىذه الدراسة كأداة للبحث ىو التعرؼ على آراء موظفُت با١تؤسسة بشأف 

 قشة فرضيات الدراسة.نظاـ اإلدارة البيئية والصورة الذىنية، الوصوؿ إذل ا١تعلومات اليت تساعد على منا

 ٯتكن توضيح توزيع قرات االستبانة للمتغَت مستقل والتابع من خبلؿ اٞتدوؿ ١توارل:

 توزيع عبارات االستبانة(: 01جدول رقم )

 .من إعداد الطلبةالمصدر:
عبارة ، وأف احملور الثاين "  17من خبلؿ اٞتدوؿ يبلحظ بأف احملور األوؿ "نظاـ اإلدارة البيئية" يضم 

 .30عبارة، وبالتارل فإف ٣تموع عبارات االستبانة  13الصورة الذىنية" يضم 

موافق، ٤تايد، موافق، موافق )غَت موافق بشدة، غَت لقد مت االعتماد على مقياس ليكارت ا٠تماسي 
ومن أحل قياس ا١تقانة ا١تدروسة مث ترتيب ا١تتوسطات اٟتسابية  05إذل  01(ومت إعطاء رقم لكل إجابة من بشدة

 كما ىو موضح يف اٞتدوؿ:

 توزيع ليكارت الخماسي. :(02جدول رقم )
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق موافق بشدةغير 

01 02 03 04 05 
ا١تتوسط ينتمي إذل 

 اجملاؿ
]1000 - 1079[ 

ا١تتوسط ينتمي إذل 
 اجملاؿ

]1080 - 2059[ 

ا١تتوسط ينتمي إذل 
 اجملاؿ

]2060 - 3039[ 

ا١تتوسط ينتمي إذل 
 اجملاؿ

]3040 - 4019[ 

ا١تتوسط ينتمي إذل 
 اجملاؿ

]4020 - 5000[ 
 من إعداد الطلبة:المصدر

من خبلؿ اٞتدوؿ يبلحظ بأف مقياس ليكرت ا١تستخدـ يف الدراسة يضم ٣تاالت ٥تتلفة وكل ٣تاؿ يضم 
 ٣تموعة من ا١تتوسطات اٟتسابية .

 .%100استبانة، مت اسًتجاعها كلها بنسبة  25ولقد مت توزيع 

 النسبة المئوية عدد العبارات أرقام العبارات اسم المحور الرقم

 %56067 17 17 -01 نظام اإلدارة البيئية 01
 %43.33 13 30 -18 الصورة الذىنية 02

 %100 30 30 -01 المجموع
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 صدق وثبات أداة الدراسة: الثالثالمطلب
الدراسةأف تقيس عبارات االستبياف ما وضعت لقياسو، أما ثبات أداة الدراسة فيقصد يقصد بصدؽ أداة 

بو أف يعطي االستبياف ندس النتيجة لو مت إعادة توزيعو أكثر من مرة، وللتأكد من صدؽ وثبات أداة الدراسة، 
داخلي من خبلؿ ال صدؽوالالثبات قمنا باختبار الصدؽ الظاىري لبلستبياف)صدؽ احملكمُت(، وكذا اختبار 

 (.Alpha Cornbach’sمعامل ألفا كرونباخ )

 )الصدق الظاىري(:صدق االستبانة أوال: 

للتأكد من صدؽ أداة الدراسة مت عرض االستبانة على ٣تموعة من احملكمُت وا١تتمثلُت يف أساتذة جامعة 
ومبلحظات أخرى يف ا١توضوع فيما ٮتص شكل االستبانة العديد من ا١تبلحظات برج بوعريريج، ولقد مت تقدًن 
 بارة كما مت التطرؽ ٢تا بالتفصيل.ع 30فكانت االستبانة يف شكلها النهائي عند  ،وقد مت إعادة الصياغة االستبانة

 )الثبات الداخلي(: االستبانة وصدق ثباتثانيا: 
ستبانة(، ولقد مت حساب ثبات أداة الدراسة ) االاستخدـ اختبار معامل الثيات " ألفا كرونباخ " ١تعرفة 

قرة من فقرات احملور األوؿ، وبالنسبة للمحور بصفة إٚتالية، إضافة حساب لفا كرونباخ " بالنسبة لكل فأمعامل "
 :والنتائج مبينة يف اٞتدوؿ ا١توارل معامل "ألفا كورنباخ" بالنسبة للمحور الثاين.

 الدراسة.فقرات و٤تاور (: معامل "ألفا كورنباخ" ل03اٞتدوؿ رقم )

 محاور االستبيان

 معامل ألفا كرونباخ
(Alpha Cornbach’s) 

 معامل الصدق:

 معامل الثبات√

 القيمة القيمة عدد العبارات
المحور 
 األول:

السياسة 
 البيئية

 00956 00915 04 : السياسة البيئيةأوال 01
 00895 00802 03 :التخطيط البيئيثانيا 02
 00879 00772 04 والتشغيل: التنفيذ ثالثا 03
 00869 00755 03 : إجراءات الفحص والتشغيلرابعا 04
 00898 00806 03 : ا١تراجعة اإلدارية.خامسا 05

 00919 00844 13 المحور الثاني: الصورة الذىنية
 00960 00930 30 جميع عبارات االستبيان

 SPSS: من إعداد الطلبة بناًء على ٥ترجات برنامجالمصدر
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 االحصائيةالمستخدمة األدوات: الرابعالمطلب

أثناء ىذه الدراسة، مت استخداـ ٣تموعة من األدوات اإلحصائية اليت تساعد الباحث على الوصوؿ إذل 
 نتائج الدراسة، ىذه األدوات ا١تستعملة ٘تثلت يف اآليت:

٘تت االستعانة بالتكرارات والنسب ا١تئوية لتحديد استجابات أفرادىا إتاه  التكرارات والنسب المئوية:أوال: 
 عبارات ٤تاور االستبياف.

: مت استعماؿ ا١تتوسط اٟتسايب ١تعرفة مدى ارتفاع أو ا٩تفاض استجابات أفراد عينة المتوسط الحسابيثانيا: 
 الدراسة على عبارة من عبارات متغَتات الدراسة.

استخدـ ىذا ا١تقياس ١تعرفة مدى ا٨تراؼ استجابات أفراد عينة الدراسة، لكل عبارة لمعياري:: االنحراف اثالثا
من عبارات من متغَتات الدراسة، ولكل ٤تور ٤تاورىا عن متوسطها اٟتسايب، وكلما اقًتبت قيمتو من الصفر كلما 

٨تراؼ أقل من الواحد الصحيح  دؿ ذلك على تركز وا٩تفاض تشتت استجابات أفراد عينة الدراسة، وكلما كاف اال
كلما قل التشتت بُت استجابات أفراد عينة الدراسة، والعكس صحيح يف حالة إذا كانت قيمة اال٨تراؼ ا١تعياري 

 تساوي الواحد وتفوؽ الواحد الصحيح.

استخدـ ىذا ا١تعامل ١تعرفة طبيعة العبلقة بُت متغَتات الدراسة، وقد مت إتباع  :بيرسونرتباطاالمعامل رابعا: 
 اجملاالت التالية لتحديد قوة العبلقة:

 [ ٘تثل عبلقة ضعيفة.0029 – 001]

 [ ٘تثل عبلقة متوسطة.0049 – 0030]

 [ ٘تثل عبلقة قوية.1 – 0050]

 ١تعرفة ثبات فقرات االستبياف. : اختبار "ألفا كورنباخ":خامسا

١تعرفة ما إذا كانت العينة ٗتضغ للتوزيع الطبيعي أـ ال، ومت االعتماد على اختبار شابَتو اختبار الطبيعة: سادسا: 
 (.50)أقل من  25ويلك باعتبار العينة تساوي 

أف العينة ٗتضع للتوزيع الطبيعي، الختبار الفرضية الفرعية األوذل والثانية، باعتبار ( ستيودنت: Tاختبار )سابعا: 
 .03قيمة ا١تتوسط اٟتسايب ا١تعتمدة يف القياس واليت تساوي مفردة، ومت االعتماد على  30وتقل عن 

تغَتات أحد٫تا مستقل واآلخر : ٯتثل اال٨تدار أداة إحصائية لتحديد العبلقة بُت ا١تاالنحدار البسيطسادسا: 
 الختبار الفرضية الفرعية الرابعة للدراسة. ، ومت استخدامةتابع
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 تحليل وعرض نتائج الدراسة الميدانية.: المبحثالثاني
من أجل التعرؼ أكثر على عينة الدراسة، وإتاىات أجوبة ا١تبحوثُت، ٩تصص ىذا ا١تبحث ٟتليل معطيات 

 ٤تاور االستبياف، ىرب ٖتليل البيانات الشخصية، مث البيانات ا١تنهجية.

 بيانات االستبيان.تحليل المطلب األول: 
لشخصية لعينة الدراسة، ومن مث عرض البيانات ا١تنهجية ا٠تاصة خصص ىذا ا١تطلب لتحليل البيانات ا

 بأجوبة ا١تبحوثُت.

 أوال: تحليل البيانات الشخصية:
التعليمي، سنوات  خصص ىذا العنصر لتحليل البيانات الشخصية ا١تتمثلة يف )اٟتنس، السن، ا١تستوة

 ا٠تربة، والوظيفة(.
 لجنس.تحليل البيانات المتعلقة با. 1

 .توزيع عينة الدراسة حسب متغَت اٞتنس(: 04الجدول رقم )

 النسبة العدد الجنس
 %64,00 16 ذكر
 %36,00 09 أنثى

 %100 25 المجموع
 SPSS: من إعداد الطلبة بناًء على ٥ترجات برنامجالمصدر

مفردة من  16( والذي يبُت توزيع عينة الدراسة حسب اٞتنس نبلحظأف 04اٞتدوؿ رقم )من خبلؿ 
ىم إناث، وىو ما يعادؿ  25مفردات من أصل  09%، يف حُت أف 64ىم ذكور بنسبة مئوية بلغت  25أصل 
ن %، وىو ما يوضح تنوعا يف النوع االجتماعي لدى عماؿ ا١تؤسسة ٤تل الدراسة، على الرغم م36000نسبة 

 الفارؽ الطفيف لصاحل جنس الذكور على حساب جنس اإلناث، كما ىو مبُت يف الشكل التارل:
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 توزيع عينة الدراسة حسب متغَت اٞتنس.(: 08الشكل رقم )

 (.04من إعداد الطلبة بناء على نتائج اٞتدوؿ رقم )المصدر: 

 تحليل البيانات المتعلقة بالسن.. 2

 .السن عينة الدراسة حسب متغَتتوزيع (: 05الجدول رقم )

 النسبة العدد السن 
 %08 02 سنة 25أقل من 

 %76 19 سنة 35إلى  26من 
 %16 04 45إلى  36من 

 %100 25 المجموع 
 SPSS: من إعداد الطلبة بناًء على ٥ترجات برنامجالمصدر

ىم من الفئة اليت تًتاوح  25مفردة من أصل  19( أعبله، نبلحظ أف 05من خبلؿ اٞتدوؿ رقم )
سنة  45و 36%، تليها الفئة اليت تًتاوح أعمارىا ما بُت 76سنة بنسبة مئوية بلغت  35و 26أعمارىا ما بُت 

 02سنة ٔتجموع  25، وأخَتا الفئة اليت تقل أعمارىا عن 25مفردات من أصل  04% وىو ما ٯتثل 16بنسبة 
%. وىذا ما يوضح اعتماد ا١تؤسسة على عنصر الشباب وإتاحة 08بنسبة مئوية تبلغ  25ة من أصل مفرد

الفرصة أمامهم لولوج سوؽ الشغل، نظرا للطاقة واإلنتاجية اليت تتميز هبا ىذه الفئة. وىو ما يوضحو الشكل 
 ا١توارل:

 

64% 

36% 

 ذكر
 أنثى
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 .سنتوزيع عينة الدراسة حسب متغَت ال(: 09الشكل رقم )

 
 (.05من إعداد الطلبة بناء على نتائج اٞتدوؿ رقم )المصدر: 

 تحليل البيانات المتعلقة بالمستوى التعليمي:. 3

 َت ا١تستوى التعليمي.توزيع عينة الدراسة حسب متغ(: 06الجدول رقم )
 النسبة العدد المستوى التعليمي 

 %04 01 ثانوي
 %60 15 جامعي

 %24 06 دراسات عليا
 %12 03 أخرى

 %100 25 المجموع
 SPSS: من إعداد الطلبة بناًء على ٥ترجات برنامجالمصدر

% 60( أعبله، نبلحظ أف األفراد ذات ا١تستوى اٞتامعي يشكلوف ما نسبتو 06من خبلؿ اٞتدوؿ رقم )
"أخرى" %، مث األفراد الذين أجابوا ٓتيار 24من عينة الدراسة، يليهم األفراد اٟتاصلوف على دراسات عليا بنسبة 

% فقط من عينة 04%، وأخَتا ٧تد األفراد الذين لديهم مستوى دراسي ثانوي، بنسبة مئوية تبلغ 12بنسبة 
الدراسة. وىذا ما يشَت إذل أف غالبية العينة ا١تدروسة با١تؤسسة ٤تل الدراسة ىي من أصحاب الشهادات العليا 

يعٍت استقطاب ا١تؤسسة لئلطارات والكوادر البشرية  واٟتاملوف لشهادة جامعية أو أكثر )دراسات عليا(، وىذا ما

8% 

76% 

16% 
 سنة 25أقل من 

 سنة 35إلى  26من 

 سنة 45إلى  36من 
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ا١تؤىلة أصحاب الشهادات العليا، واىتمامها باٟتصوؿ على رأٝتاؿ بشري يتميز با١تستوى التعليمي والتكويٍت 
 العارل، وىذه ما يوضحو الشكل التارل:

 ا١تستوى التعليمي.توزيع عينة الدراسة حسب متغَت (: 10الشكل رقم )

 
 (.06من إعداد الطلبة بناء على نتائج اٞتدوؿ رقم )المصدر: 

 تحليل البيانات المتعلقة بالخبرة. .4

 ا٠تربة.َت توزيع عينة الدراسة حسب متغ(: 07الجدول رقم )
 النسبة العدد لخبرةا

 %44 11 سنوات 05أقل من 
 %40 10 سنة 15إلى  05من 

 %16 04 سنة 15أكثر من 
 %100 25 المجموع 

 SPSS: من إعداد الطلبة بناًء على ٥ترجات برنامجالمصدر

سنوات  05( أعبله، نبلحظ أف األفراد الذين لديهم معدالت خربة تقل عن 07من خبلؿ اٞتدوؿ رقم )
% اليت ٘تثل األفراد الذين لديهم 40%، تليها نسبة 44ىم النسبة األكرب من عينة الدراسة بنسبة مئوية تساوي 

نة بنسبة س 15سنة، وأخَتا ٧تد أولئك الذين لديهم سنوات خربة تفوؽ  15إذل  05سنوات خربة تًتاوح ما بُت 
%. وبالنظر إذل النتائج السابقة نبلحظ التقارب بُت النسب اليت ٘تثل األفراد الذين لديهم أقل من 16مئوية تبلغ 

إذل  05سنوات با١تؤسسة )نظرا العتماد ا١تؤسسة على الشباب( وبُت األفراد الذين لديهم خربة تًتاوح بُت  05

4% 

60% 
24% 

12% 

 ثانوي

 جامعً

 جراسات علٌا

 أخرى
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وىو ما يوضح دمج ا١تؤسسة لعنصر الشباب مع عامل ا٠تربة،  سنة )وىم الذين ٯتلكوف خربة ال بأس ٢تا(، 15
سنة. وىو  15وعدـ إ٫تا٢تا ٢تذا العميل األخَت الذي ٯتثلو كذلك األفراد الذين تفوؽ سنُت خدمتهم با١تؤسسة الػ 

 ما يوضحو الشكل التارل:
 

 ا٠تربةتوزيع عينة الدراسة حسب متغَت (: 11الشكل رقم )

 
 (.07من إعداد الطلبة بناء على نتائج اٞتدوؿ رقم )المصدر: 

 تحليل البيانات المتعلقة بالوظيفة. .5

 َت الوظيفة.توزيع عينة الدراسة حسب متغ(: 08الجدول رقم )

 النسبة العدد وظيفةال
 %08 02 مدير

 %46 09 رئيس مصلحة
 %04 01 رئيس مكتب

 %36 09 إداري
 %16 04 أخرى

 %100 25 المجموع
 SPSS: من إعداد الطلبة بناًء على ٥ترجات برنامجالمصدر

( أعبله، نبلحظ أف النسبة األكرب من عينة الدراسة يشكلها األفراد الذين 08من خبلؿ اٞتدوؿ رقم )
%، تليها 36%، مث األفراد الذين يشغلوف منصب إداري بنسبة 46يشغلوف منصب رئيس مصلحة بنسبة مئوية 

44% 

40% 

16% 
 سنوات 05أقل من 

 سنة 15إلى  05من 

 سنة 15أكثر من 
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 % ٘تثل أولئك الذين يشغلوف مناصب أخرى ٓتبلؼ ا١تناصب ا١تشار إليها يف اٞتدوؿ، وأخَتا ٧تد أف16نسبة 
%، وىذا طبيعي إذا علمنا أف عينة الدراسة 08من أفراد العينة يشغلوف منصب مدير، بنسبة مئوية تساوي  02

 ىي ا١توظفُت واإلداريُت، وال ٗتص بعماؿ اإلنتاج على سبيل ا١تثاؿ. وىو ما يوضحو الشكل التارل:
 الوظيفةتوزيع عينة الدراسة حسب متغَت (: 12الشكل رقم )

 
 (.08من إعداد الطلبة بناء على نتائج اٞتدوؿ رقم )المصدر: 

 تحليل البيانات المنهجية:: ثانيا

خصص ىذا ا١تطلب لنحليل البيانات ا١تنهجية لعبارات، فقرات، و٤تاور الدراسة، من خبلؿ اختبار درجة 
 موافقة ا١تبحوثُت عليها، وذلك باستعماؿ ا١تتوسط اٟتسايب واال٨تراؼ ا١تعياري.

 للسياسة البيئية.المتوسط واالنحراف الطبيعي  تحليل .1

 ا١تتوسط اٟتسايب واال٨تراؼ ا١تعياري للسياسة البيئية.(: 09الجدول رقم )

رقم 
 العبارة

 العبارة

المتوس
 ط

الحسا
 بي

 االنحراف
 المعياري

 ترتيب
 العبارة

درجة 
الموا
 فقة

ا١تؤسسة موثقة و معلنة لدى ٚتيع  السياسة البيئية داخل 01
 ا١توظفُت

 عالية 03 00936 3072

تراعي السياسة البيئية التأثَت البيئي ألنشطة و منتجات  02
 ا١تؤسسة

 عالية 01 00879 3076

8% 

36% 

4% 

36% 

16% 

 مدٌر
 رئٌس مصلحة
 رئٌس مكتب
 إداري
 أخرى
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 عالية 02 10052 3076 يتم صيانة السياسة البيئية بشكل دوري 03

٥تتلف القوانُت تتوافق السياسة البيئية للمؤسسة مع  04
 التشريعات البيئيةو 

 عالية 04 10036 3064

 عالية - 00873 3072 للسياسة البيئية الدرجة الكلية
 SPSS: من إعداد الطلبة بناًء على ٥ترجات برنامجالمصدر

احتلت ا١ترتبة األوذل من حيث األ٫تية ٔتتوسط  02(، نبلحظ أف العبارة رقم 09من خبلؿ اٞتدوؿ رقم )
ٔتتوسط  03وىو ما يعٍت درجة موافقة عالية، تلتها العبارة رقم 00879وبا٨تراؼ معياري  3076يساوي حسايب 

وىو ما يعٍت درجة موافقة عالية كذلك ٢تذه العبارة، مث العبارة  10052وبا٨تراؼ معياري  3076حسايب يساوي 
ا ما يعٍت درجة موافقة عالية أيضا، ، وىذ00936وا٨ترافها ا١تعياري  3072اليت بلغ متوسطها اٟتسايب  01رقم 

، وىي ما يدؿ على درجة 10036وا٨ترافها ا١تعياري  3064الذي بلغ متوسطها اٟتسايب  04وأخَتا العبارة رقم 
 موافقة عالية ٢تذه العبارة.

بالنسبة للمتوسط اٟتسايب،  3072 الكلية لفقرة السياسية البيئية بلغتما يبُت اٞتدوؿ أعبله أف الدرجة ك
لية، ما يعٍت توفر ا١تؤسسة بالنسبة لبل٨تراؼ ا١تعياري، ومنو نستنج أف درجة ا١توافقة على ىذا البعد عا 00873و

 على سياسة بيئية ٔتستوى عاؿ.

 للتخطيط البيئي: لمتوسط واالنحراف الطبيعيتحليال. 2

 للتخطيط البيئيا١تتوسط اٟتسايب واال٨تراؼ ا١تعياري (: 10الجدول رقم )

رقم 
 العبارة

 العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

درجة 
 الموافقة

 متوسطة 03 10222 3008 يتم ٖتديد أىداؼ و غايات بيئية قابلة للتحقيق 05

06 
يتم وضع مقاييس تسهل من عملية تقدير نسبة التقدـ 

 يف ٖتقيق األىداؼ و الغايات البيئية
 عالية 01 10155 3040

07 
يتم رصد كافة اإلمكانيات و الوسائل الضرورية لبلوغ 

 األىداؼ البيئية احملددة
 متوسطة 02 10166 3012

 متوسطة - 10000 3020 للتخطيط البيئي. الدرجة الكلية
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 SPSS: من إعداد الطلبة بناًء على ٥ترجات برنامجالمصدر
احتلت ا١ترتبة األوذل من حيث األ٫تية ٔتتوسط  06(، نبلحظ أف العبارة رقم 10من خبلؿ اٞتدوؿ رقم )

ٔتتوسط  07وىو ما يعٍت درجة موافقة عالية، تلتها العبارة رقم  10115وبا٨تراؼ معياري  3040حسايب يساوي 
عبارة رقم وىو ما يعٍت درجة موافقة متوسطة ٢تذه العبارة، مث ال 10116وبا٨تراؼ معياري  3012حسايب يساوي

 ، وىذا ما يعٍت درجة موافقة متوسطة أيضا.10222وا٨ترافها ا١تعياري  3008اليت بلغ متوسطها اٟتسايب  05

بالنسبة للمتوسط اٟتسايب،  3020 فقرة التخطيط البيئيكما يبُت اٞتدوؿ أعبله أف الدرجة الكلية ل
قة على ىذا البعد متوسطة، ما يعٍت توفر بالنسبة لبل٨تراؼ ا١تعياري، ومنو نستنج أف درجة ا١تواف 10000و

 بدرجة متوسطة.على ٗتطيط بيئي ا١تؤسسة 
 للتنفيذ والتشغيل: المتوسط واالنحراف الطبيعيتحليل . 3

. 
 SPSS: من إعداد الطلبة بناًء على ٥ترجات برنامجالمصدر

احتلت ا١ترتبة األوذل من حيث األ٫تية ٔتتوسط  08(، نبلحظ أف العبارة رقم 11من خبلؿ اٞتدوؿ رقم )
ٔتتوسط 10وىو ما يعٍت درجة موافقة عالية، تلتها العبارة رقم 10044وبا٨تراؼ معياري  3056حسايب يساوي 

العبارة  وىو ما يعٍت درجة موافقة عالية كذلك ٢تذه العبارة، مث 10158وبا٨تراؼ معياري  3044حسايب يساوي 
، وىذا ما يعٍت درجة موافقة 10098وا٨ترافها ا١تعياري  3004اليت بلغ متوسطها اٟتسايب  11رقم 

، وىي ما يدؿ 10225وا٨ترافها ا١تعياري  3000الذي بلغ متوسطها اٟتسايب  09متوسطة،وأخَتا العبارة رقم 
 كذلك.  درجة موافقة متوسطة ٢تذه العبارةعلى 

بالنسبة للمتوسط اٟتسايب،  3026فقرة التنفيذ والتشغيل بلغتأف الدرجة ل كما يبُت اٞتدوؿ أعبله
بالنسبة لبل٨تراؼ ا١تعياري، ومنو نستنج أف درجة ا١توافقة على ىذا البعد عالية، ما يعٍت توفر ا١تؤسسة  00873و

 بدرجة عالية.التنفيذ والتشغيل على 

رقم 
 العبارة

 العبارة
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

درجة 
 الموافقة
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 والتصحيح.إلجراءات الفحص المتوسط واالنحراف الطبيعي تحليل  .4

 التصحيإلجراءات الفحص و ا١تتوسط اٟتسايب واال٨تراؼ ا١تعياري (: 12الجدول رقم )

 SPSS: من إعداد الطلبة بناًء على ٥ترجات برنامجالمصدر
احتلت ا١ترتبة األوذل من حيث األ٫تية ٔتتوسط  14(، نبلحظ أف العبارة رقم 12من خبلؿ اٞتدوؿ رقم )

 13وىو ما يعٍت درجة موافقة متوسطة، تلتها العبارة رقم  10012وبا٨تراؼ معياري  3024حسايب يساوي 
 وىو ما يعٍت درجة موافقة متوسطة كذلك ٢تذه العبارة، 00987وبا٨تراؼ معياري  3016ٔتتوسط حسايب يساوي

، وىذا ما يعٍت درجة موافقة  10092وا٨ترافها ا١تعياري  3012اليت بلغ متوسطها اٟتسايب  14مث العبارة رقم 
 متوسطة أيضا.

بالنسبة للمتوسط اٟتسايب،  3017 فقرة الفحص والتصحيح بلغتكما يبُت اٞتدوؿ أعبله أف الدرجة الكلية ل
وفر درجة ا١توافقة على ىذا البعد متوسطة، ما يعٍت ت بالنسبة لبل٨تراؼ ا١تعياري، ومنو نستنج أف 00845و

 .بدرجة متوسطةالفصح والتصحيح  ا١تؤسسة

 .للمراجعة اإلداريةلمتوسط واالنحراف الطبيعي تحليال. 5

 ا١تتوسط اٟتسايب واال٨تراؼ ا١تعياري للمراجعة اإلدارية.(: 13الجدول رقم )

08 
يتم توفَت القوى العاملة و ا١تهارات ا١تتخصصة 

والتكنولوجيا والتمويل البلـز لتنفيذ نظاـ اإلدارة البيئية 
 للمؤسسة

 عالية 01 10044 3056

 متوسطة 04 10225 3000 يتم تنفيذ برنامج من أجل تدريب و تأىيل العماؿ بيئيا 09
 عالية 02 10158 3044 يتم مراقبة الوثائق ا٠تاصة بنظاـ اإلدارة البيئية دوريا 10

11 
٘تتلك ا١تؤسسة ٥تطط طوارئ  يوضح طرؽ التدخل 

 بشكل دقيق
 متوسطة 03 10098 3004

 عالية - 00873 3026 للتنفيذ والتشغيل الدرجة الكلية

 العبارة رقم العبارة
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الترتيب
درجة 

 الموافقة
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 SPSS: من إعداد الطلبة بناًء على ٥ترجات برنامجالمصدر
احتلت ا١ترتبة األوذل من حيث األ٫تية ٔتتوسط  16(، نبلحظ أف العبارة رقم 13من خبلؿ اٞتدوؿ رقم )

ٔتتوسط  17وىو ما يعٍت درجة موافقة عالية، تلتها العبارة رقم  00943وبا٨تراؼ معياري  3084حسايب يساوي 
 العبارة وىو ما يعٍت درجة موافقة عالية كذلك ٢تذه العبارة، مث 00776وبا٨تراؼ معياري  3072حسايب يساوي

 ، وىذا ما يعٍت درجة موافقة عالية أيضا.00995وا٨ترافها ا١تعياري  3064اليت بلغ متوسطها اٟتسايب  15رقم 

بالنسبة للمتوسط اٟتسايب،  3073 فقرة ا١تراجعة اإلدارية بلغتأعبله أف الدرجة الكلية ل كما يبُت اٞتدوؿ
بالنسبة لبل٨تراؼ ا١تعياري، ومنو نستنج أف درجة ا١توافقة على ىذا البعد عالية، ما يعٍت توفر ا١تؤسسة  00776و

 بدرجة عالية.ا١تراجعة اإلدارية 

 للمحور الثاني )الصورة الذىنية(.لمتوسط واالنحراف الطبيعي تحليال. 6

 اٟتسايب واال٨تراؼ ا١تعياري للمحور الثاين )الصورة الذىنية(. ا١تتوسط(: 14الجدول رقم )

 العبارة رقم العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الترتيب
 الموافقة

 تقدمها ا١تؤسسة تناؿ إعجاب ا٠تدمات اليت 18
 رضا ا١تستفيدينو 

 متوسطة 08 10242 3028

يف  تساىم ا١تؤسسة يف التغَتات االجتماعية 19
 بيئتها

 متوسطة 06 10108 3032

تقـو اإلدارة العليا للمؤسسة ٔتراجعة نظاـ  15
 اإلدارة البيئية بصفة دورية

 عالية 03 00995 3064

تتضمن ا١تراجعة اإلدارية االلتزاـ بالتحسُت  16
 ا١تستمر

 عالية 01 00943 3084

تقـو ا١تؤسسة بعملية توثيق مراجعة نظاـ اإلدارة  17
 البيئية

 عالية 02 00792 3072

 عالية - 00766 3073 للمراجعة اإلدارية. الدرجة الكلية
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ٖتاوؿ ا١تؤسسة استقطاب أكرب عدد من  20
 اٞتماىَت ا١تستفيدة

 متوسطة 11 10130 3012

هتتم ا١تؤسسة بالشكاوي ا١تقدمة من قبل  21
 ا١تستفيدين بشكل مستمر

 عالية 01 00963 3052

تقدـ ا١تؤسسة للجماىَت ا١تستفيدة ا٠تدمات  22
 اليت وعدت هبا

 متوسطة 09 10155 3020

٘تتلك ا١تؤسسة كوادر من العاملُت ا١تهنيُت ذو   23
 كفاءة عالية يف خدمة ا١تستفيدين

 متوسطة 10 10106 3016

٘تتلك ا١تؤسسة أجهزة و معدات حديثة  24
وٕتهيزات مكتبية مناسبة من أجل توفَت أفضل 

 ا٠تدمات

 عالية 04 10190 3040

سريعة  يوفر العاملوف يف ا١تؤسسة خدمة 25
 لؤلعضاء ا١تستفيدين

 متوسطة 12 10338 3004

٘تتلك ا١تؤسسة خط عمل باألنشطة وجداوؿ  26
 زمنية ٤تددة يف تقدًن خدماهتا

 متوسطة 07 00980 3028

تسعى ا١تؤسسة إذل بناء انطباعات وتصورات  27
 عقلية جيدة يف أذىاف الزبائن

 عالية 02 00963 3.48

28 
اٞتماىَت عن ا١تؤسسة األخذ بآراء و انطباعات 

بعُت االعتبار عند إعداد االسًتاتيجية العامة 
 ا١تؤسسة

 عالية 03 10080 3040

 متوسطة 05 10036 3036 التزاـ ا١تؤسسسة بالدقة يف تنفيذ خدماهتا 29
 عالية 03 10080 3040 سعي ا١تؤسسة إذل الريادة يف تقدًن خدماهتا 30

 عالية - 10006 3052 )الصورة الذىنية(. للمحور الثاني الدرجة الكلية
 SPSS: من إعداد الطلبة بناًء على ٥ترجات برنامجالمصدر

 )الصورة الذىنية( ( أعبله، نبلحظ أف ا١تتوسط اٟتسايب لعبارات احملور الثاين14من خبلؿ اٞتدوؿ رقم )
بالنسبة للمتوسط اٟتسايب،  3052، يف حُت بلغت الدرجة الكلية للمحور (3012)و (3052)تنحصر بُت 
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بالنسبة لبل٨تراؼ ا١تعياري، وىو ما يشَت اذل درجة موافقة عالية من طرؼ عينة الدراسة على عبارات  10006و
 احملور الثاين.

 األ٫تية جاء كاآليت: العبارةأف ترتيب العبارات من حيث  كل عبارة من عبارات احملور، ٧تد  أما فيما تعلق بأ٫تية
العبارة ، 29العبارة رقم ، 24مناصفة،العبارة رقم  30والعبارة رقم  28العبارة رقم ، مث 27، تلت العبارة رقم 21
وأخَتا العبارة ، 20 العبارة رقم ، مث23 العبارة رقم، 22 العبارة رقم، 18 العبارة رقم، 26 العبارة رقم، 19رقم 
 .25رقم 
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 : اختبار طبيعة التوزيع.المطلب الثاني

زيع الطبيعي أـ ال، ومن خبلؿ و الت توزيع البيانات ما إذا كانت تتبع يتم استخداـ ىذا االختبار للتعرؼ على طبيعة
 H1، عندما يفًتض أف البيانات تتوزع طبيعيا، والفرضية البديلة H0الفرضية الصغيةىذا االختبار يتم اعتماد 

 ال تتوزع طبيعيا.عندما يفًتض بأف البيانات 

 كو١توغروفسمَتنوؼ الذياختبار  و١تعرفة ما إذا كانت البيانات تتوزع توزيعا طبيعيا أـ ال، يتم استخداـ 
، واختبار شابَتو ويلك الذي يستعمل إذا كانت عدد اٟتاالت أقل 50يستعمل إذا كانت عدد اٟتاالت أكرب من 

 .50من 

 الطبيعة(: اختبار 15الجدول رقم )
 Shapiro-wilk Kolmogorov-Smirnov 

 مستوى الداللة عدد الحاالت مستوى الداللة عدد الحاالت
 0,200 25 0,050 25 األول المحور

 0,200 25 0,622 25 نيالمحور الثا
 0,200 25 0,763 25 تجميع المحاور

 SPSS: من إعداد الطلبة بناًء على ٥ترجات برنامجالمصدر

(، 50)أي أقل من  25بلحظ أف عدد اٟتاالت يف ىذه الدراسة ىي ( ن15من خبلؿ نتائج اٞتذوؿ )
وىي  00050بالنسبة للمحور األوؿ شابَتو ويلك، ؤتا أف مستوى الداللة اختبار  وبالتارل مت االعتماد على

كما أف مستوى الداللة الكلية   ،0005وىي أكرب من  00622، ومستوى الداللة للمحور الثاين 0005تساوي 
َتو ما يعٍت أف قيمة معامل شاب ،0005وىي أكرب من مستوى ا١تعنوية  00763للمحورين بعد التجميع تساوي 

وع ضالقائلة ٓت H0وىو ما يعٍت قبوؿ الفرضية الصفرية ،0005ويلك غَت دالة إحصائية عند مستوى معلمية 
القائلة بعدـ خضوع العينة للتوزيع الطبيعي، ومنو نطبق على .H1الفرضية البديلة  ورفضالعينة للتوزيع الطبيعي، 

 ىذه العينة ٣تموعة االختبارات ا١تعلمة.
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 المطلب الثالث: اختبار فرضيات الدراسة

اف اختبار فرضيات الدراسة ٯتر عرب اختبار فرضية الدراسة الرئيسة عرب اختبار الفرضيات األربعة الفرعية، 
 وذلك كما يلي.

 لمحور نظام اإلدارة البيئية. ( ستيودنتT)اختبار : أوال

الفرضية الفرعية األوذل على اآليت: "تتبٌت ا١تؤسسة االقتصادية ٤تل الدراسة نظاـ اإلدارة البيئية"، ومن تنص
 .H1والفرضية البديلة  H0أجل التحقق نستعمل الفرضية الصفرية 

 اإلدارة البيئية.: ال تتبٌت ا١تؤسسة االقتصادية ٤تل الدراسة نظاـ اH0الفرضية الصفرية 

 : تتبٌت ا١تؤسسة االقتصادية ٤تل الدراسة نظاـ اإلدارة البيئية.H1الفرضية البديلة 

والختبار صحة ىذه الفرضية من عدمها وجب علينا استعماؿ األداة اإلحصائية ا١تناسبة واليت تتمثل يف 
 مفردة. 30ي وتقل عن لعينة واحدة، باعتبار أف العينة ٗتضع للتوزيع الطبيع (Tستيودنت)اختبار 

 )نظاـ اإلدارة البيئية(.ستيودنت للمحور األوؿ (T)اختبار (: 16الجدول رقم )

 عنوان المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ( ستيودنتTنتائج اختبار )

 Tقيمة 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الفارق في 
 المتوسط

 0,597 0,003 24 3,258 0,917 3,60 نظام اإلدارة البيئية

 SPSS: من إعداد الطلبة بناًء على ٥ترجات برنامجالمصدر

، 3060أف ا١تتوسط اٟتسايب لنظاـ اإلدارة البيئية بلغ ( نبلحظ 16من خبلؿ نتائج اٞتدوؿ رقم )
ا١تتوسط ( أكرب من قيمة 3060، ما يعٍت أف ا١تتوسط اٟتسايب لنظاـ إدارة البيئة )00919واال٨تراؼ ا١تعياري 

(، إضافة إذل ذلك نبلحظ أف قيمة الداللة 00597(، بفارؽ موجب يقدر بػ )3000اٟتسايب ا١تعد للقياس )
، وىو ما 0005، وىي أقل من مستوى الداللة 00003كانت   24احملسوبة للعينة غند درجة حرية اإلحصائية 

يئية يف ا١تؤسسة ٤تل الدراسة حسب إجابات إذل وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بالنسبة لنظاـ اإلدارة البيشَت 
 العينة ا١تدروسة.
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 لمحور الصورة الذىنية.(ستيودنتT)اختبار ثانيا: 

ومن ،المؤسسة االقتصادية إلى تحسين صورتها الذىنية"تسعىتنص الفرضية الفرعية الثانية على اآليت: "
 .H1والفرضية البديلة  H0أجل التحقق نستعمل الفرضية الصفرية 

 .ٖتسُت صورهتا الذىنية ا١تؤسسة االقتصاديةتسعى : ال اH0الفرضية الصفرية 

 .تسعى ا١تؤسسة إذل ٖتسُت صورهتا الذىنية :H1الفرضية البديلة 

والختبار صحة ىذه الفرضية من عدمها وجب علينا استعماؿ األداة اإلحصائية ا١تناسبة واليت تتمثل يف 
 مفردة. 30لعينة واحدة، باعتبار أف العينة ٗتضع للتوزيع الطبيعي وتقل عن  (Tستيودنت)اختبار 

 ستيودنت للمحور الثاين )الصورة الذىنية(.(T)اختبار (: 17الجدول رقم )

 عنوان المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ( ستيودنتTنتائج اختبار )

 Tقيمة 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الفارق في
 المتوسط

 0,305 0,029 24 2,326 0,655 3,30 الصورة الذىنية

 SPSS: من إعداد الطلبة بناًء على ٥ترجات برنامجالمصدر

، 3030( نبلحظ أف ا١تتوسط اٟتسايب لنظاـ اإلدارة البيئية بلغ 17من خبلؿ نتائج اٞتدوؿ رقم )
( أكرب من قيمة ا١تتوسط 3030إدارة البيئة )، ما يعٍت أف ا١تتوسط اٟتسايب لنظاـ 00655واال٨تراؼ ا١تعياري 

(، إضافة إذل ذلك نبلحظ أف قيمة الداللة 00305(، بفارؽ موجب يقدر بػ )3000اٟتسايب ا١تعد للقياس )
، وىو ما 0005، وىي أقل من مستوى الداللة 00029كانت   24اإلحصائية احملسوبة للعينة غند درجة حرية 

يف ا١تؤسسة ٤تل الدراسة حسب إجابات العينة للصورة الذىنية إحصائية بالنسبة يشَت إذل وجود فروؽ ذات داللة 
 ا١تدروسة.

 معامل االرتباط "بيرسون".اختبار ثالثا: 

"، الصورة الذىنيةالقة بين نظام اإلدارة البيئية و نعم توجد عتنص الفرضية الفرعية الثالثة على اآليت: "
 رفضها، نستخدـ قاعدة القرار التالية:ومن أجل التحقق من مدى قبو٢تا أو 
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  الفرضية الصفريةH0 إذا كانت قيمة مستوى الداللة :Sig  إذف نقبل الفرضية الصفرية "ال  0005أكرب من
 توجد عبلقة داللة إحصائية"، ونرفض الفرضية البديلة "توجد عبلقة ذو داللة إحصائية"

  الفرضية البديلةH1إذا كانت قيمة مستوى الداللة : Sig  إذف نرفض الفرضية الصفرية "ال  0005أقل من
 توجد عبلقة ذو داللة إحصائية"، ونقبل الفرضية البديلة "توجد عبلقة ذو داللة إحصائية".

والختبار صحة ىذه الفرضية من عدمها وجب علينا استعماؿ األداة اإلحصائية ا١تناسبة واليت تتمثل يف  
 العبلقة بُت نظاـ اإلدارة البيئية والصورة الذىنية." لدراسة بَتسوفمعامل االرتباط "

 معامل االرتباط بُت ا١تتغَت ا١تستقل )نظاـ اإلدارة البيئية( وبُت ا١تتغَت التابع )الصورة الذىنية(.(:18الجدول رقم )

 المحور الثاني المحور األول 

 المحور األول
 معامل االرتباط

// 
0,845 

 0,005 مستوى الداللة

 المحور الثاني
 0,845 معامل االرتباط

// 
 0,005 مستوى الداللة

 SPSS: من إعداد الطلبة بناًء على ٥ترجات برنامجالمصدر
بُت ا١تتغَت ا١تستقل )نظاـ  "بَتسوفأف قيمة معامل االرتباط " ( أعبله، نبلحظ18من خبلؿ اٞتدوؿ رقم )

{ 01 - 005، وىي القيمة اليت تقع بُت }00548اإلدارة البيئية( وبُت ا١تتغَت التابع )الصورة الذىنية( يساوي 
وىي قيمة أقل بكثَت من  00005يساوي  sigواليت تشَت إذل عبلقة قوية بُت ا١تتغَتين. كما أف مستوى الداللة 

بُت نظاـ إدارة البيئة  =0,05قة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ، وىذا ما يعٍت وجود عبل0005
 والصورة الذىنية.

 االنحدار الخطي بين المتغير التابع والمستقل.اختبار رابعا: 

"، ومن أجل نعم يؤثر نظام اإلدارة البيئية على الصورة الذىنيةتنص الفرضية الفرعية الرابعة على "
 رفضها، نستخدـ قاعدة القرار التالية: التحقق من مدى قبو٢تا أو

  الفرضية الصفريةH0 إذا كانت قيمة مستوى الداللة :Sig  إذف نقبل الفرضية الصفرية "ال  0005أكرب من
 يوجد أثر ذو داللة إحصائية"، ونرفض الفرضية البديلة "يوجد أثر ذو داللة إحصائية"
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  1الفرضية البديلةH إذا كانت قيمة مستوى الداللة :Sig  إذف نرفض الفرضية الصفرية "ال  0005أقل من
 يوجد أثر ذو داللة إحصائية"، ونقبل الفرضية البديلة "يوجد أثر ذو داللة إحصائية".

صحة ىذه الفرضية من عدمها وجب علينا استعماؿ األداة اإلحصائية ا١تناسبة واليت تتمثل يف  والختبار
 اال٨تدار ا٠تطي البسيط لدراسة أثر نظاـ اإلدارة البيئية على الصورة الذىنية.

ا١تتغَت التابع  بُت ا١تتغَت ا١تستقل )نظاـ اإلدارة البيئية( وبُت معامل اال٨تدار ا٠تطي البسيط(:19الجدول رقم )
 )الصورة الذىنية(.

معامل  
االرتباط 

R 

معامل 
التحديد 

R2 

الجزء 
 الثابت

معامل 
المتغير 
 المستقل

 ANOVAتحديد التباين 
 Fاختبار 

 للنموذج
 Tاختبار 

 للنموذج
 نظام اإلدارة البيئية

0,548 0,30 1,898 0,391 
 المعنوية Tقيمة  المعنوية Fقيمة 

 0,000 4,107 0,005 9,848 الصورة الذىنية
 SPSS: من إعداد الطلبة بناًء على ٥ترجات برنامجالمصدر

، وىو ما يدؿ على عبلقة موجبة قوية وذات داللة 00548اٞتدوؿ يبلحظ أف مهامل االرتباط يساوي ؿ بلخ من
يف حُت كانت قيمة  10898الثابت تساوي إحصائية بُت كل من نظاـ اإلدارة البيئية والصورة الذىنية، ويتضح بأف قيمة اٞتزء 

،  0005وىي معنوية عند مستوى داللة  90848تساوي  F، كما يشَت ٖتليل التباين أف قيمة 00391معامل ا١تتغَت ا١تستقل 
، وبالتارل فإف معادل النموذج معنوية ومقبولة احصائيا 00000وىي معنوية عند مستوى داللة  40107تساوي  Tكما أف قيمة 

 ٯتكن أف تنعدـ، وٯتكن ٘تثيل ٪توذج اال٨تدار البسيط كما يلي: وال

Y= 1,898+0,391X 

 حيث أف:

Y.)ا١تتغَت التابع )الصورة الذىنية : 

X.)النتغَت ا١تستقل )نظاـ اإلدارة البيئية : 

إ٬تابيا على ٤تور الصورة الذىنية، يعٍت أف االمتثاؿ تطبيق نظاـ اإلدارة  النتيجة ىي أف ٤تور نظاـ اإلدارة البيئية يؤثر تأيرا
حيث أف ا١تتفَت ا١تستقل يفسر ما  البيئية من طرؼ ا١تؤسسة ٤تل الدراسة لع تأثَت إ٬تايب على ٖتسُت الصورة الذىنية للمؤسسة،

 من التغَت اٟتاصل يف ا١تتغَت التابع. %30نسبتو 
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 خالصة الفصل:
عينة من  بلؿ ىذا الفصل إسقاط الدراسة النظرية اليت قمنا هبا عرب الفصل األوؿ علىحاولنا من خ

، وذلك الواقعة بوالية برج بوعريريج  Géantؤسسة لطفي الكًتونيكس فرع من فروع شركة ٔتا١توظفُت واإلداريُت 
االعتماد على االستبياف   من خبلؿ الدراسة ا١تيدانية اليت قمنا هبا على مستوى ا١تؤسسة ٤تل الدراسة، حيث مت

، بنسبة مئوية 25استبانة على عينة الدراسة، اسًتجع منها  25كأداة ٞتمع وٖتليل البيانات، وقد مت توزيع 
، من خبلؿ تطبيق الوسائل Spss، وىي االستبانات اليت ٘تت معاٞتتها عرب برنامج اٟتزمة اإلحصائية 100%

تبار صدؽ وثبات أداة الدراسة، ا١تتوسط ت يف معامل "ألفا كورنباخ" الخثلواألدوات اإلحصائية ا١تناسبة، واليت ٘ت
 اٟتسايب واال٨تراؼ ا١تعياري ١تعرفة درجة موافقة ا١تبحوثُت على عبارات، فقرات، و٤تاور االستبانة. إضافة

" لدراسة العبلقة بَتسوفباط "معامل االرتاختبار الطبيعة عرب اختبار شابَتو ويلك، كما مت استخداـ الستعماؿ 
ستيودنت Tاختبار إضافة الستعماؿ  بُت ا١تتعَت ا١تستقل )نظاـ اإلدارة البيئية( وا١تتغَت ا١تستقل )الصورة الذىنية(،

كما استعملنا أيضا اال٨تدار ا٠تطي البسيط بُت متغَتي الدراسة   الختبار فرضيات الدراسة الفرعية األوذل والثانية،
ين، وللوصوؿ إذل اختبار فرضيات الدراسة الفرعية والفرضية الرئيسية، هبدؼ اإلجابة على ١تعرفة األثر بُت ا١تتغَت 

إشكالية الدراسة، وقد مت التوصل من خبلؿ ىذه الدراسة ا١تيدانية إذل ٣تموعة من النتائج، وىي النتائج اليت 
  نستعرضها عرب خا٘تة ىذه الدراسة.
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 أ٫تية نتعرؼ على أف التطبيقي،حاولنا واٞتانب النظري اٞتانب جانبُت تضمنت اليت دراستنا خبلؿ من
 دمج إذل، إف تبٍت نظاـ اإلدارة البيئية يؤدي ذلك الذىنية للمؤسسة صورةال ٖتسُت نظاـ اإلدارة البيئية يف ودور

ا١تؤسسة االقتصادية ٔتا يف ذلك جانب تقدًن ا٠تدمة وىذا بدوره يسمح  عمليات كل ضمن البيئي االعتبار
اٞتمهور ٚتيع اٞتوانب ا١تتعلقة بالعمل وبظروفو ٦تا يسمح بكسب ثقة  من ومناسبة ةئممبل عمل بيئة بتحقيق
 عنصر ، فالصورةا١تؤسسة ٨تو درااألف وإتاىات انطباعات ٣تموع يضم الذي اإلطار ٘تثل اليت ىي الذىنية فالصورة

 .ا١تنتج أو ا٠تدمة تقييم عملية يفاٞتمهور  يستخدمو معلومايت

ومن خبلؿ ىذه الدراسة اليت ٘تحورت حوؿ "مسا٫تة تبٍت نظاـ اإلدارة البيئية يف ٖتسُت الصورة الذىنية 
االقتصادية" كاف ا٢تدؼ الرئيسي من ىذه الدراسة معرفة مسا٫تة عملية تبٍت نظاـ اإلدارة البيئية ود٣تو للمؤسسة 

ضمن أنشطة وعمليات ا١تؤسسة االقتصادية يف ٖتسُت الصورة الذىنية، حيث مت إسقاط ىاذين ا١تتغَتين على 
سة ٣تموعة من ا١توظفُت يف ا١تؤسسة  " واستهدفت الدراجيوإحدى ا١تؤسسات االقتصادية اٞتزائرية وىي مؤسسة "

وتوصلت الدراسة إذل ٣تموعة من النتائج وطرح ٣تموعة من االقًتاحات ومواضيع قد تكوف آفاقا لدراسات 
 مستقبلية ٯتكن توضيحها كاآليت:   

 أوال: نتائج الدراسة
 لقد مت التوصل إذل ٣تموعة من النتائج العامة     

 لبيئية يساىم يف ٖتسُت الصورة الذىنية.تبٍت ا١تؤسسة لنظاـ اإلدارة ا -
 للمؤسسة سياسة بيئية على مستوى عاؿ تندرج ضمن نظاـ اإلدارة البيئية. -
 يساىم تبٍت ا١تنظمة لنظاـ إدارة بيئية يف ٖتسُت صورة ا١تؤسسة. -
 تعمل ا١تؤسسة ٤تل الدراسة على دمج نظاـ اإلدارة البيئية ضمن أنشطتها وعملياهتا. -
 حسب الفرضياتالنتائج ثانيا: 
 الفرضية الفرعّية األولى .1

H0:.ال تتيٌت ا١تؤسسة االقتصادية ٤تل الدراسة نظاـ اإلدارة البيئية 
H1:.تتيٌت ا١تؤسسة االقتصادية ٤تل الدراسة نظاـ اإلدارة البيئية 

( ىو أقل 00003) نظاـ اإلدارة البيئية إذل أف مستوى الداللة( ستيودنت" حملور Tأظهرت نتائج "اختبار )
، وىذا يعٍت قبوؿ الفرضية البديلة ورفض الفرضية الصفرية، على أساس أف ا١تتوسط اٟتسايب احملسوب 0005من 

 (.03للمحور ا٠تاص بنظاـ اإلدارة البيئية أكرب من قيمة ا١تتوسط اٟتسايب ا١تعتمدة يف القياس )
ل الدراسة لنظاـ اإلدارة البيئية ا١تؤسسة االقتصادية ٤توبالتارل قبوؿ الفرضية الفرعية األوذل اليت تقضي بتبٍت 

 ٔتستوى مقبوؿ، ورفض الفرضية الصفرية.
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 الفرضية الفرعّية الثانية
H0:.ال تسعى ا١تؤسسة االقتصادية إذل ٖتسُت صورهتا الذىنية 
H1:.تسعى ا١تؤسسة االقتصادية إذل ٖتسُت صورهتا الذىنية 

( ىو أقل 00029إذل أف مستوى الداللة )الصورة الذىنية " حملور ( ستيودنتTأظهرت نتائج "اختبار )
، وىذا يعٍت قبوؿ الفرضية البديلة ورفض الفرضية الصفرية، على أساس أف ا١تتوسط اٟتسايب احملسوب 0005من 

 (.03أكرب من قيمة ا١تتوسط اٟتسايب ا١تعتمدة يف القياس )الصورة الذىنية للمحور ا٠تاص بنظاـ 
إذل ٖتسُت صورهتا الذىنية ا١تؤسسة االقتصادية بسعي اليت تقضي  قبوؿ الفرضية الفرعية الثانيةوبالتالي

 ٔتستوى مقبوؿ، ورفض الفرضية الصفرية.
 الفرضية الفرعية الثالثة

H0:.ال توجد عبلقة بُت نظاـ اإلدارة البيئية والصورة الذىنية 
H1 : الذىنية.توجد عبلقة بُت نظاـ اإلدارة البيئية والصورة 

بُت ا١تتغَت ا١تستقل )نظاـ بالنسبة للمؤسسة ٤تل الدراسة " ائج ٖتليل معامل االرتباط "سبَتمافنتأظهرت 
، ومستوى داللة 00548ا١تتغَت التابع )الصورة الذىنية( بأف قيمة معامل "سبَتماف" بلغت اإلدارة البيئية( و 

 )نظاـ اإلدارة البيئية( ائية بُت ا١تتغَت ا١تستقلوجود عبلقة دالة إحص، ٦تا يدؿ على 0005أقل من  00005
 )الصورة الذىنية(. وا١تتغَت التابع

ة الذىنية، وبالتارل قبوؿ الفرضية الفرعية الثالثة اليت تقضي بوجود عبلقة بُت نظاـ اإلدرة البيئية والصور 
 ورفض الفرضية الصفرية.

 ابعة:ر الفرضية الفرعية ال
H0:يؤثر نظاـ اإلدارة البيئية على الصورة الذىنية. ال 
H1 :.يؤثر نظاـ اإلدارة البيئية على الصورة الذىنية 

نتائج ٖتليل اال٨تدار ا٠تطي البسيط بُت ا١تتغَت ا١تستقل )نظاـ اإلدارة البيئية( وا١تتغَت التابع )الصورة أظهرت 
بأف معادل النموذج معنوية ومقبولة احصائيا، وأف ٤تور نظاـ اإلدارة البيئية يؤثر أثرا إّتابيا متوسطا على الذىنية(، 

من التغَتات اليت  %٤30تور الصورة الذىنية يف ا١تؤسسة ٤تل الدراسة، حيث أف احملور ا١تستقل يفسر ما نسبتو 
 ٖتدث يف ا١تتغَت التابع.

الرابعة اليت تقضي بوجود أثر لنظاـ اإلدارة البيئية على الصورة الذىنية، ورفض الفرعية وبالتارل قبوؿ الفرضية 
 الفرضية الصفرية.
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 ٦تا سبق ٯتكن تلخيص النتائج حسب الفرضيات يف اٞتدوؿ ا١توارل:
 ملخص نتائج فرضيات الدراسة: (78) الجدول رقم

 النتيجة محتوى الفرضية الفرضية
 محققة اإلقتصادية ٤تل الدراسة نظاـ اإلدارة البيئية.١تؤسسة تتبٌت ا األولى
 محققة ا١تؤسسة االقتصادية إذل ٖتسُت صورهتا الذىنية.تسعى  الثانية
 محققة نعم توجد عبلقة بُت نظاـ اإلدارة البيئية والصورة الذىنية. الثالثة
 محققة اإلدارة البيئية على الصورة الذىنية. ثر نظاـيؤ نعم  الرابعة
 من إعداد الطلبة.المصدر: 

وبالتارل ٖتقق  األوذل، الثانية، الثالثة، والرابعة، ٖتقق فرضيات الدراسة الفرعيةمن خبلؿ اٞتدوؿ يبلحظ 
يساىم تبني نظام اإلدارة البيئية في تحسين الصورة الذىنية "الفرضية الرئيسة للدراسة اليت تنص على: 

 للمؤسسة اإلقتصادية بشكل جيد".

 االقتراحات: ثالثا
 ؛با١تؤسسات االقتصادية أفضل بشكلالىتماـ بنظاـ اإلدارة البيئية ا ضرورة 
 ١تقدمي ا٠تدمة من ٚتيع اٞتوانب يف ا١تؤسسات االقتصادية؛ ئمةمبل عمل بيئة َت توف على العمل 
 االقتصادية؛البيئة با١تؤسسات  إدارة يف الصحيحة بالطريقة وتوعيتهما٠تدمة  مقدميٚتيع  تدريب على العمل 
 ُت الظروؼ لتحسا١تؤسسة االقتصادية  عمليات ضمن تيجياهتاًتاواس البيئية اإلدارة عناصر دمج ضرورة

 با١تؤسسة؛ البيئية الشروطو 
 قتصادي واإلمتثاؿ ٢تا با١تؤسسات االقتصادية؛اال بالنشاط صةا٠تا نُتالقوا كل تطبيق ضرورة 
 الصورة الذىنية ومعاٞتة  و  البيئة ا١تؤسسات االقتصادية تركز على اٞتوانب داخلانشاء ٞتنة ٥تتصة  على العمل

 كل ا١تشاكل ْتصوص ذلك؛
 ؛البيئية اإلدارة لوظيفة معتربة مالية عتماداتإ بتخصيص البيئي اجملاؿ يف الشركة داخل ستثمارإلا ٖتفيز 
 ؛واالستقباؿ لبلنتظار و٣تهزة مكيفة قاعة وضع 
 حلوؿ إ٬تاد من ٘تكن اليت ا١تعلومات تبادؿ من اٞتميع و٘تكُت ا١تؤسسة، يف الوظائف بُت تكامل إحداث 

 ؛البيئية للمشاكل
 والئهم؛ ضماف على العمل مث ومن ،داخليُت عمبلء وهنمك العماؿ بأ٫تية ا١تؤسسة يف الرؤساء إدراؾ ضرورة 
 البيئية اإلدارة لنظاـ أفضل تبٍت من ٖتققو وما داخل ا١تؤسسة العاملُت األفراد قيم يف التوافق أ٫تية. 
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 رابعا: آفاق الدراسة
 للعديد انطبلؽ نقطة دارة البيئية يف ٖتسُت الصورة الذىنية" يعتربموضوع "مسا٫تة تبٍت نظاـ اإل دراسة إف

 :ا١تواضيع كاآليت بعض اقًتاح وٯتكن يف ا١تستقبل، معاٞتتها ٯتكن اليت الدراسات من
 دمية.الصورة الذىنية يف ا١تؤسسة ا٠تيف ٖتسُت  البيئية دارةنظاـ اإل تطبيق أثر 
 األعماؿ لرجاؿ الذىنية الصورة تشكيل يفنظاـ اإلدارة البيئية  دور. 
 النهائي ا١تستهلك على التأثَت يف للمؤسسة الذىنية الصورة دور. 
 الوظيفي. األداء على البيئية اإلدارة نظاـ تأثَت 
 النفقات ترشيد يف البيئية اإلدارة نظاـ تبٍت أثر. 
 الطبلب ٚتهور معاسًتاتيجية  عبلقة وبناء للجامعات الذىنية الصورة قياس. 
 ا١تؤسسة صورة ٖتسُت يف اإلعبلف دور. 
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2016. 
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 .2013والتوزيع،عماف،
،عادل 1ط ،إدارة العالقات العامة بين اإلدارة اإلستراتيجية وإدارة األزماتفريد،علي عجوة، كرٯتاف  .9
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  قائمة المراجع

108 

 

، الطبعة األوذل، دار الرضا للنشر، 14000نظم اإلدارة البيئية و اإليزورعد حسن الصرف،  .13
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 .2010والتوزيع، اٞتزائر، 
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، دط، اإلدارة العامة للتوعية العلمية و النشر، ا١تملكة لنظام البيئي و التلوث٤تمد العودات، ا .18
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 .2007والتوزيع، عماف، األردف، 
 األطروحاتوالمذكرات-ج

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، أثر اإلدارة البيئية على كفاءة المشاريع الصناعيةبراىيمي شراؼ،  .1
العلـو التجارية،  ٗتصص إدارة أعماؿ، قسم علـو التسيَت، كلية العلـو االقتصادية و علـو التسيَتو
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 : االستبانة.01رقم الملحق

 جامعة ٤تمد البشَت اإلبراىيمي برج بوعريريج

 كلية العلـو االقتصادية و التسيَت و العلـو التجارية

 قسم علـو التسيَت                                          ٗتصص إدارة أعماؿ                         

 استبانة بحث بعنوان:

 مساىمة تبني نظام اإلدارة البيئية في تحسين الصورة الذىنية للمؤسسة االقتصادية

 -فرع برج بوعريريج Géantدراسة حالة مؤسسة  –

 طيبة، أما بعد تحية

يف إطار إعداد مذكرة ٗترج ماسًت شعبة علـو التسيَت ٗتصص إدارة أعماؿ، ومن أجل معاٞتة إشكالية الدراسة و    
با٠تيار ا١تناسب إلجابتك،  (X)وذلك بوضع عبلمة  الوصوؿ ٟتقائق علمية يرجى منكم اإلجابة على عبارات االستبانة

من خبلؿ إجاباتكم ستحاط بالسرية التامة كما تستخدـ ألغراض البحث العلمي علما أف ا١تعلومات اليت سيتم ٚتعها 
 فقط.

 تحت إشراف                     من إعداد الطالبتين:                                                  

 د. فاتح زعيًت  -شيماء بن جدو                                                                     -

 حكيمة شيهب -

 محورالبيانات الشخصية

 ذكر                    أنثى    الجنس: 

فما 65من              55إذل 46من             45إذل  36من              35إذل  26سنة             من  25أقل منالسن:  
 فوؽ

 أخرى           تقٍت سامي                :  ثانوي              جامعي              دراسات عليا المستوى الدراسي

 سنة 15سنة                أكثر من  15سنوات إذل  05سنوات فأقل               من  5 سنوات الخبرة:

 إداري             أخرى                        مكتب رئيس                رئيس مصلحة             مديرنوع الوظيفة: 
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 المحور األول: نظام اإلدارة البيئية: يتم التعرف على واقع نظام اإلدارة البيئية من خالل العناصر الخاصة بهذا النظام

 السياسة البيئية -0

غير موافق  العبارة الرقم
 تماما

موافق  موافق محايد غير موافق
 تماما

السياسة البيئية داخل ا١تؤسسة موثقة و معلنة لدى ٚتيع  10
 ا١توظفُت

     

      تراعي السياسة البيئية التأثَت البيئي ألنشطة و منتجات ا١تؤسسة 12

      يتم صيانة السياسة البيئية بشكل دوري 13

تتوافق السياسة البيئية للمؤسسة مع ٥تتلف القوانُت و  14
 التشريعات البيئية

     

 التخطيط البيئي -2

غير موافق  العبارة الرقم
 تماما

موافق  موافق محايد غير موافق
 تماما

      يتم ٖتديد أىداؼ و غايات بيئية قابلة للتحقيق 15

يتم وضع مقاييس تسهل من عملية تقدير نسبة التقدـ يف  16
 ٖتقيق األىداؼ و الغايات البيئية

     

كافة اإلمكانيات و الوسائل الضرورية لبلوغ   يتم رصد 17
 األىداؼ البيئية احملددة
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 التنفيذ و التشغيل -3

غير موافق  العبارة الرقم
 تماما

موافق  موافق محايد غير موافق
 تماما

هارات ا١تتخصصة و التكنولوجيا يتم توفَت القوى العاملة و ا١ت 18
 اإلدارة البيئية للمؤسسةالتمويل البلـز لتنفيذ نظاـ و 

     

      يتم تنفيذ برنامج من أجل تدريب و تأىيل العماؿ بيئيا 19

      يتم مراقبة الوثائق ا٠تاصة بنظاـ اإلدارة البيئية دوريا 01

٘تتلك ا١تؤسسة ٥تطط طوارئ  يوضح طرؽ التدخل بشكل  00
 دقيق

     

 إجراءات الفحص و التصحيح -4

موافق غير  العبارة الرقم
 تماما

موافق  موافق محايد غير موافق
 تماما

      تتم مقارنة العمليات/ األىداؼ ا١تنجزة مع ما مت ٗتطيطو 02

تقـو ا١تؤسسة باٗتاذ اإلجراءات التصحيحية و التقوٯتيةتقليص  03
 الفجوة بُت مامت ٗتطيطو و ما مت ٖتقيقو فعليا

     

      تسجل ا١تؤسسة ا١تعلومات اليت تساعد يف اإلجراءاتالرقابية 04

 المراجعة اإلدارية -5

غير موافق  العبارة الرقم
 تماما

موافق  موافق محايد غير موافق
 تماما

تقـو اإلدارة العليا للمؤسسة ٔتراجعة نظاـ اإلدارة البيئية بصفة  05
 دورية

     

      بالتحسُت ا١تستمر تتضمن ا١تراجعة اإلدارية االلتزاـ 06

      تقـو ا١تؤسسة بعملية توثيق مراجعة نظاـ اإلدارة البيئية 07
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 المحور الثاني: الصورة الذىنية

غير موافق  العبارة الرقم
 تماما

موافق  موافق محايد غير موافق
 تماما

      ا٠تدمات اليت تقدمها ا١تؤسسة تناؿ إعجاب و رضا ا١تستفيدين 08
      ا١تؤسسة يف التغَتات االجتماعية يف بيئتهاتساىم  09
      ٖتاوؿ ا١تؤسسة استقطاب أكرب عدد من اٞتماىَت ا١تستفيدة 21
هتتم ا١تؤسسة بالشكاوي ا١تقدمة من قبل ا١تستفيدين بشكل  20

 مستمر
     

      تقدـ ا١تؤسسة للجماىَت ا١تستفيدة ا٠تدمات اليت وعدت هبا 22
٘تتلك ا١تؤسسة كوادر من العاملُت ا١تهنيُت ذو كفاءة عالية يف  23

 خدمة ا١تستفيدين
     

ٕتهيزات مكتبية ك ا١تؤسسة أجهزة و معدات حديثة و ٘تتل 24
 مناسبة من أجل توفَت أفضل ا٠تدمات

     

      يوفر العاملوف يف ا١تؤسسة خدمة سريعة لؤلعضاء ا١تستفيدين 25
جداوؿ زمنية ٤تددة يف عمل باألنشطة و  ٘تتلك ا١تؤسسة خط 26

 تقدًن خدماهتا
     

تصورات عقلية جيدة يف سعى ا١تؤسسة إذل بناء انطباعات و ت 27
 أذىاف الزبائن

     

األخذ بآراء و انطباعات اٞتماىَت عن ا١تؤسسة بعُت االعتبار  28
 عند إعداد االسًتاتيجية العامة ا١تؤسسة

     

      بالدقة يف تنفيذ خدماهتا التزاـ ا١تؤسسسة 29
      سعي ا١تؤسسة إذل الريادة يف تقدًن خدماهتا 31

 شكرا لحسن تعاونكم
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 .: ىياكل المؤسسة02رقم الملحق
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 .SPSSرجات برنامج (: مخ03الملحق رقم )

 : البيانات الشخصية:أوال

 الجنس

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 64,0 64,0 64,0 16 ذكر

 100,0 36,0 36,0 9 أنثى

Total 25 100,0 100,0  

 

 

 السن

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 8,0 8,0 8,0 2 سنة 25أقلمن

 84,0 76,0 76,0 19 35 إلى 26 من

 100,0 16,0 16,0 4 45 إلى 36من

Total 25 100,0 100,0  

 

 

 المستوى

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 4,0 4,0 4,0 1 ثانوي

 64,0 60,0 60,0 15 جامعً

 88,0 24,0 24,0 6 دراساتعلٌا

 100,0 12,0 12,0 3 أخرى

Total 25 100,0 100,0  

 

 

 الخبرة

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 44,0 44,0 44,0 11 سنواتفؤقل 5

 84,0 40,0 40,0 10 سنة 15 سنواتإلى 05 من

 100,0 16,0 16,0 4 سنة 15 أكثرمن

Total 25 100,0 100,0  
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 الوظيفة

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 8,0 8,0 8,0 2 مدٌر

 44,0 36,0 36,0 9 رئٌسمصلحة

 48,0 4,0 4,0 1 رئٌسمكتب

 84,0 36,0 36,0 9 إداري

 100,0 16,0 16,0 4 أخرى

Total 25 100,0 100,0  

 ".الفا كورنباخمعامل " ثانيا:

 لسياسة البيئيةفقرةل -0

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,915 4 

 

 لفقرة التخطيط البيئي. -2

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,802 3 

 

 لفقرة التنفيذ والتشفيل. -3

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,772 4 
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  لفقرة إجراءات الفحص والتصحيح. -4

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,755 3 

 

 المراجعة اإلداريةلفقرة -5

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,806 3 

 
 نظام اإلدارة البيئيةللمحور األول: 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,911 17 

 
 الصورة الذهنية للمحور الثاني:

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,844 13 

 
 لالستبيان كامال.

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,930 30 
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 ثالثا: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري:

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

السٌاسةالبٌئٌةداخاللمإسسةموثقةومعلنةلد

 ىجمٌعالموظفٌن

25 3,72 ,936 

تراعٌالسٌاسةالبٌئٌةالتؤثٌرالبٌئٌألنشطةومن

 تجاتالمإسسة

25 3,76 ,879 

 1,052 3,76 25 ٌتمصٌانةالسٌاسةالبٌئٌةبشكلدوري

تتوافقالسٌاسةالبٌئٌةللمإسسةمعمختلفالقوان

 ٌنوالتشرٌعاتالبٌئٌة

25 3,64 1,036 

 1,222 3,08 25 ٌتمتحدٌدأهدافوغاٌاتبٌئٌةقابلةللتحقٌق

ٌتموضعمقاٌٌستسهلمنعملٌةتقدٌرنسبةالتقد

 مفٌتحقٌقاألهدافوالغاٌاتالبٌئٌة

25 3,40 1,155 

ٌتمرصدكافةاإلمكانٌاتوالوسائاللضرورٌة

 لبلوغاألهدافالبٌئٌةالمحددة

25 3,12 1,166 

ٌتمتوفٌرالقوىالعاملةوالمهاراتالمتخصصة

والتكنولوجٌاوالتموٌاللالزملتنفٌذنظاماإلدا

 رةالبٌئٌةللمإسسة

25 3,56 1,044 

 1,225 3,00 25 ٌتمتنفٌذبرنامجمنؤجلتدرٌبوتؤهٌاللعمالبٌئٌا

ٌتممراقبةالوثائقالخاصةبنظاماإلدارةالبٌئٌ

 ةدورٌا

25 3,44 1,158 

تمتلكالمإسسةمخطططوارئٌوضحطرقالت

 دخلبشكلدقٌق

25 3,04 1,098 

 /تتممقارنةالعملٌات

 األهدافالمنجزةمعماتمتخطٌطه

25 3,12 1,092 

تقومالمإسسةباتخاذاإلجراءاتالتصحٌحٌةو

التقوٌمٌةتقلٌصالفجوةبٌنماتمتخطٌطهومات

 متحقٌقهفعلٌا

25 3,16 ,987 

تسجاللمإسسةالمعلوماتالتٌتساعدفٌاإلجرا

 ءاتالرقابٌة

25 3,24 1,012 

تقوماإلدارةالعلٌاللمإسسةبمراجعةنظاماإل

 دارةالبٌئٌةبصفةدورٌة

25 3,64 ,995 

تتضمنالمراجعةاإلدارٌةااللتزامبالتحسٌنال

 مستمر

25 3,84 ,943 

تقومالمإسسةبعملٌةتوثٌقمراجعةنظاماإلدا

 رةالبٌئٌة

25 3,72 ,792 

الخدماتالتٌتقدمهاالمإسسةتناإلعجابورضا

 المستفٌدٌن

25 3,28 1,242 

تساهمالمإسسةفٌالتغٌراتاالجتماعٌةفٌبٌئته

 ا

25 3,32 1,108 

تحاواللمإسسةاستقطابؤكبرعددمنالجماهٌ

 رالمستفٌدة

25 3,12 1,130 
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تهتمالمإسسةبالشكاوٌالمقدمةمنقباللمستفٌ

 دٌنبشكلمستمر

25 3,52 ,963 

تقدمالمإسسةللجماهٌرالمستفٌدةالخدماتالتٌ

 وعدتبها

25 3,20 1,155 

تمتلكالمإسسةكوادرمنالعاملٌنالمهنٌٌنذوكف

 اءةعالٌةفٌخدمةالمستفٌدٌن

25 3,16 1,106 

تمتلكالمإسسةأجهزةومعداتحدٌثةوتجهٌزا

 تمكتبٌةمناسبةمنؤجلتوفٌرأفضاللخدمات

25 3,40 1,190 

ٌوفرالعاملونفٌالمإسسةخدمةسرٌعةلألع

 ضاءالمستفٌدٌن

25 3,04 1,338 

تمتلكالمإسسةخطعملباألنشطةوجداولزمنٌ

 ةمحددةفٌتقدٌمخدماتها

25 3,28 ,980 

تسعىالمإسسةإلىبناءانطباعاتوتصوراتعقلٌ

 ةجٌدةفٌؤذهانالزبائن

25 3,48 ,963 

األخذبآراءوانطباعاتالجماهٌرعنالمإسسة

بعٌناالعتبارعندإعداداالستراتٌجٌةالعامةال

 مإسسة

25 3,40 1,080 

 1,036 3,36 25 التزامالمإسسسةبالدقةفٌتنفٌذخدماتها

 1,080 3,40 25 سعٌالمإسسةإلىالرٌادةفٌتقدٌمخدماتها

N valide (listwise) 25   

 رابعا: اختبار الطبيعة.

Tests de normalité 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistique ddl Signification Statistique ddl Signification 

200, 25 124, األول_المحور
*
 ,920 25 ,050 

200, 25 121, الثانً_المحور
*
 ,969 25 ,622 

*. Il s'agit d'une borne inférieure de la signification réelle. 

a. Correction de signification de Lilliefors 

 

 ستيودنت.T: اختبار خامسا

 للمحور األول: T: اختبار0

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 183, 917, 3,60 25 األول_المحور

 

Test sur échantillon unique 
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 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 98, 22, 597, 003, 24 3,258 األول_المحور

 للمحور الثاني: Tاختبار: 2

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 131, 655, 3,30 25 الثانً_المحور

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 57, 03, 305, 029, 24 2,326 الثانً_المحور

 

 

:َتجميعَالمحبور3  

Tests de normalité 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistique ddl Signification Statistique ddl Signification 

200, 25 081, المحاور_تجمٌع
*
 ,975 25 ,763 

*. Il s'agit d'une borne inférieure de la signification réelle. 

a. Correction de signification de Lilliefors 

 

 

 : معامل االرتباط "بيرسون".سادسا
Corrélations 

 الثانً_المحور األول_المحور 

 األول_المحور

Corrélation de Pearson 1 ,548
**
 

Sig. (bilatérale)  ,005 

N 25 25 

 الثانً_المحور

Corrélation de Pearson ,548
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,005  

N 25 25 
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**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 : اختبار االنحدار الخطي البسيط.سابعا
Variables introduites/supprimées

a
 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

األول_المحور 1
b
 . Entrée 

a. Variable dépendante : الثانً_المحور 

b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,548
a
 ,300 ,269 ,560 

a. Valeurs prédites : (constantes), األول_المحور 

 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 3,085 1 3,085 9,848 ,005
b
 

Résidu 7,205 23 ,313   

Total 10,290 24    

a. Variable dépendante : الثانً_المحور 

b. Valeurs prédites : (constantes), األول_المحور 

 

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 1,898 ,462  4,107 ,000 

 005, 3,138 548, 125, 391, األول_المحور

a. Variable dépendante : الثانً_المحور 

 

 : تحكيم االستبانة.(4رقم ) الملحق
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 قائمة لجنة محكمين االستبيان

 الجامعة الرتبة االسم واللقب الرقم

 برج بوعريريج -أ –أستاذ مساعد قسم  ٚتاؿ سنتوجي 01

 برج بوعريريج -أ  -أستاذ ٤تاضر  أٛتد بونقيب 02

 برج بوعريريج -ب  –أستاذ ٤تاضر  الدينبن احسن صبلح  03
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