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 ملخص البحث: 

لقد تزايدت مستويات االهتمام بموضوع اإلضرار بالبيئة علي كافةة اصعةعدة وتنمةي االالةتاالت البيئيةة للممارسةات اال تاجيةة 

 واالستهاكية الضارة، ومن ثم لم تعد التنمية الصناعية مبرراً للتغاضي عن حماية البيئة.

ات االسةةتجابة البيئيةةة علةةي اصدائ البيئةةي لنةةركات الةةنفق الهويتيةةة و ةةدرتها اسةةتهدا البحةةم تنميةةة  مةةول  يتنةةاود تةة ثير محةةدد

 التنافسية والعا ات المحتملة بين مهو ات النمول  واتجاهاتها.

وتوعل الباحم إلى مجموعة من النتائج مةن ههمهةا وجةود االتافةات لات داللةة احصةائية بةين اتجاهةات المستقصةي مةنهم فةي 

 حو االستجابة واصدائ البيئي باالتاا النوع ومستوي التعليم والمستوي اإلداري.شركات النفق الهويتية  

وتوعل الباحم الي مجموعة من التوعيات اهمها ضرورة  يام شةركات الةنفق الهويتيةة با نةائ  واعةد معلومةات للعمةل علةي 

 تلوث البيئي وتهاليف عاجه.توفير جميع ه واع البيا ات والمعلومات لهي تساعد في اجرائ  ياس تهاليف هضرار ال

ABSTRACT 
     There are increased levels of interest in the issue of damage to the environment at all levels and 

develop environmental imbalances practices harmful production and consumption, and then 

industrial development is no longer an excuse to overlook the protection of the environment. 

the current search Targeted model addresses the impact of environmental determinants of response 

to the environmental performance of the oil companies of Kuwait and competitiveness and 

potential relationships between model components and trends in development. 

The researcher obtained a set of results from the most important are statistically significant 

differences between the investigators, including trends in the Kuwaiti oil companies towards the 

response and environmental performance depending on the type and level of education and 

administrative level. 

Also, The researcher obtained a set of recommendations including the need for the Kuwaiti oil 

companies to set up databases to work on the provision of all types of data and information in 

order to help make the measurement of environmental pollution and the costs of treating damage 

costs. 

 

 مقدمة : 

إن االهتمام بالمنهلة البيئية بمختلف هبعادها ليس ترفاً ، بات مس لة ملحةة ،إل تفا مةا المنةهلة البيئيةة إلةى الحةد الةتي هعةبحا 
فيه اص نطة اإل مائية تمثل الطراً على حياة اإل سان وبيئة الطبيعة وللك فى ظةل ييةاف فلسةفة بيئيةة تحفةو التةوازن بةين اعتبةارات 

وارد الطبيعية وضرورات الحفاظ على  وا ين استمراريتها لصالح اصجياد القادمة ، وتزايد اهتمام كافة البلدان بتعاظم استغاد الم
معةةدالت التنميةةة الصةةناعية . مةةع تجاهةةل العنايةةة بتجنةةر  ثارهةةا المةةدمرة علةةى البيئةةة الماديةةة والصةةحة اإل سةةا ية وتلةةوث المصةةادر 

 .الطبيعية وتدهور اصوضاع البيئية 

ومن هنا حظيا البيئة باهتمام متصاعد على  حو الفا للنظةر مةع تحولهةا مةن مسة لة هامنةية لقضةية محوريةة شةغلا وسةوا 
تنغل العالم مستقبلياً لو ا يير محدد ، لا عهاسات السلبية لمنهاتها وامتداد محيق تة ثير الملوثةات لمةا ورائ حةدود الةدود ، إلةى 

علةى العقةد  Decade of the Earth عقةد اصر   Decade of the Environmentبيئةة الحةد الةتب بلةع معةه إطةا  عقةد ال
 اصالير بالقرن الماضي .
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فضةةاً عةةن تزايةةد مسةةتويات االهتمةةام بموضةةوع اإلضةةرار بالبيئةةة علةةى كافةةة اصعةةعدة وتنمةةى اإلالةةتاالت البيئيةةة للممارسةةات 
 الصناعية مبررا للتغاضي عن حماية البيئة . اإل تاجية واالستهاكية الضارة . ومن ثم ،لم تعد التنمية

فخاد العقود الثاثة اصاليرة من القةرن العنةرين وحتةى السةنوات اصولةى مةن القةرن الحةادي والعنةرين هرتقةي الةوعي البيئةي 
ة مؤتمرهةا اصود سوائ على مستوب الدود هو المنظمات والهيئات العالمية ،  فلقد تدر  االهتمام العالمي منت عقد مةن اصمةم المتحةد

فةى مدينةة سةتوكهولم ، مةن الحةديم عةن بيئةة اإل سةان إلةى البيئةة والتنميةة بمةؤتمر  مةة اصر  فةى  1792عن بيئةة اإل سةان عةام 
، والتةى تجمةع بةين طياتهةا عةدة  2002، ثم الحديم عةن التنميةة المسةتدامة بمةؤتمر جوها سةبر  عةام  1772ريودي جا يرو عام 

ة البيئيةةة والعدالةةة االجتماعيةةة والتنميةةة اال تصةةادية المفتةةر  هن تتهامةةل وتتنةةايم فيمةةا بينهمةةا بمةةا يحقةة   ضةةايا جوهريةةة كالسةةام
 طموحات اإل سان ويحفو البيئة من التدهور معاً فى و ا واحد .

يةةة البيئيةةة وفةةى سةةيا  التعةةاون لحنةةد الت يةةد العةةالمي المعنةةى باالعتبةةارات البيئيةةة وههميةةة االلتةةزام بهةةا مةةن منطلةة  هن الحتم
Environmentalism  تنهل محوراً هساسياً داعماً لهافة مجةاالت الحيةاة علةى كوكةر اصر  حاليةا ، بةرزت مسةتويات ال  ظيةر

لها من االهتمام بقضايا البيئة لدب منظمات اصعماد واصفراد ، وتحود محور االهتمام إلى التركيز على تحسين جودة الحيةاة بةدون 
لى استيعاف معدالت التلوث ، فضاً عن االرتقائ بمستوب الرفاهية المجتمعية بدالً من زيادة كمية المنتجةات تدمير  درة اصر  ع

/ الخدمات الموجهة لاستهاك ، إل تبين وجود إجماع على هن البيئة المادية تمثةل مةن اصهميةة بمهةان بعةداً إسةتراتيجياً ملحةاً لهافةة 
 ــــــو حماية البيئة من التدهـــــور .المنظمات ، وتحـــــود االهتمام  ح

كما تزايدت هعداد اصفراد / المستهلهين المهتمين بالبيئة والرايبين فى التضحية إلى حد ما بالنمو اال تصادي لارتقائ بها إلةى  
بة ن الحفةاظ علةى هفضل وضع ممهن من اجل الحفاظ على التوازن البيئي ، هو ما هطل  عليةه التوجةه اصالضةر ، وللةك العتقةادهم 
 البيئة يفو  ههمية التنمية اال تصادية مع إمها ية إحداث التوازن بينهما ، من الاد تعديل  مالجهم االستهاكية . 

ولقد توازب مع إحساس اصفراد بالبيئةة واثثةار الضةارة للننةاط الصةناعي فةى المجتمعةات المتقدمةة ، تزايةد االهتمةام المنظمةى 
نا استجابات المنظمات اال دفاع  حو إعادة بنائ اال طباع التهني لمنتجاتهةا دون إجةرائ هي تغيةر حقيقةي فةى بهتا التوجه ، إل تضم

، تعةديل المنتجةات لتقليةل  ثارهةا  Green Washing هو مةا يطلة  عليةه  Green Bandwagonمهو اتهةا مةن منطلة  المحاكةاة 
 . ا بها التنظيمية وإ امة المصا ع إل تا  المنتجات عديقة البيئة البيئية ، وتعديل ثقافة النركة إلدرا  البعد البيئي بجو

إال هن تجسيد هته المنظمات لاعتبارات البيئية فى فهرهةا اإلسةتراتيجي  ةد االتلةف بةدرجات متباينةة والتةى تراوحةا مةن تبنةى 
ى الحةد اص صةى لاالضةرار ، إلة Shaded، المسةتوب المظةل  Defensive، المسةتوب الةدفاعي  Leanالحد اصد ى لاالضرار  

Extreme  لتباين مبرراتها واتجاهاتها البيئية ، إلا ه صر اهتمام بعضها على جنةي ثمةار اال طا ةة اصولةى للتحةود البيئةيFirst 
Mover Advantages  من الاد تحسين عورتها الخضرائ لدي هفراد المجتمةع وإبةراز حرعةها علةى عةحة اإل سةان وحمايةة

 ادرة على الوفائ بالتزامها ، بدالً من الخصائص البيئية لمنتجاتها وعملياتها التةي تسةتفيد بهةا المسةتهلك ، فةى حةين  البيئة باعتبارها
بدهت منظمات هالرب العمل مبهراً لتعديل سلوكها وإستراتيجياتها كمحاولة جادة للتعامل مع هته االهتمامات مقار ةة بمثياتهةا التةي 

، مع تدالل الحهومات ومحاوالتها لر ابة ه نطة المنظمات ، تزايةد  Wait and See Approachة تبنا مدالل اال تظار والمرا ب
 الضغوط على النركات لتعديل ممارساتها وتبنى المبادرات المؤيدة للبيئة .

 

 مشكلة البحث  :  

 يعةةد توجهةةا حةةديثا بةةل تعةةر  إن تزايةةد اهتمةةام الةةدود المتقدمةةة باثثةةار االجتماعيةةة والبيئيةةة للمنظمةةات فةةى الو ةةا الحاضةةر ال
واإل هةةار  Awaking، واالسةةتيقاظ  Ignoranceلموجةةات متتاليةةة مةةن اال حسةةار واالزدهةةار عبةةر مراحةةل تطةةوره ، مةةن التجاهةةل 

Denial  وتقليةةل النةةعور بالةةت ر وسةةلوك اإلزاحةةة والنمتجةةةGuilt Reduction Displacement behavior, and 
Tokenism   والتحودConversion وعوالً لمرحلة التجسيد والتهامل ، إال هن االتجاه العام  د شهد هاليراً تحوالً إيجابيةاً تجةاه و

 إلحاح الحاجة هي الوعود لألدائ اإلجتماعى والبيئي اصفضل لمنظمات اصعماد .

وا تنةار التعلةيم ، وا تنةار ولم يهن هتا التحود  تاجاً لهون المستهلهين  د هعبحوا هكثر وعياً بقضايا البيئة مع ازديةاد الةدالود 
المعارا بن ن اثثار الصحية للتدهور البيئي والتلوث ، وال يمهةن إرجاعةه هيضةا إلةى هن هةته القضةايا هعةبحا علةى ره س  ائمةة 

إل تاجيةة االهتمامات لرجاد اإلدارة ، لت ثرهم بالقيم البيئية ، والريبة التاتية لتحقي  السب  على ه را هم لتحسين معدالت الربحية وا
 واصدائ ، هو االهتمام بإبراز االلتزام باالتجاه السائد داالل الصناعات التى تنتمي إليها منظماتهم .

ومن ثم فإن توجه النركات  حو تعمي  البعد فى فهرها االستراتيجي يترتر عليه حدوث  تائج متنبعة وممتدة فى ت ثيرها على 
يجية والتهتيهية ، والاعة بعد تحود التوجهات التنريعية من االهتمام بالمدالات للتركيةز اص نطة التنظيمية ، بمستوياتها اإلسترات

على المخرجات ، مع بزوغ فهر التوجه البيئي للسو  الحر فى فترة الثما ينيات من القرن الماضي ، وإن االتلف  تائج وحدود هته 
افةةر مةةن العوامةةل مثةةل التو يةةا وعائلةةة المنتجةةات ، والسةةيا  التوجةةه التةةى تمتةةد لتنةةمل هكثةةر مةةن مسةةتوب واحةةد بفعةةل تةة ثير عةةدد و

 التنظيمي للنركات وهيهل السو  .

و تيجة لتغيير هوضاع المنظمات التى تركز على اصدائ البيئي مع تزايةد ههميةة  ياسةه ، الرتفةاع تهةاليف التهنولوجيةات البيئيةة  
المصلحة والمخةاطرة ف  هةا تسةعى إلحةداث تغييةر جةتري بثقافتهةا  الحديثة والريبة فى التواف  مع التنريعات واهتمامات هعحاف

إلدرا  إحساسها بمسئولياتها البيئية فى سياساتها ، حيم تزايد اهتمام رجاد اإلدارة بحتمية توجه شركاتهم بقضايا البيئة وتجسةيدها 
 بممارساتها العملية .
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ات والمغةةاالة فةةى هسةةعار المنتجةةات الخضةةرائ مقار ةةة إال هن حةةدوث بعةةم الممارسةةات التسةةويقية الخاطئةةة مةةن بعةةم النةةرك
بمثياتها التقليدية ،  د هدب إلى هن العديد من هته المنتجةات حققةا معةدالت مخيبةة ل مةاد مةن الحصةة السةو ية ولةم تحقة  النجةاح 

صن تلك النركات استهدفا  المتو ع منها ، بجا ر االتفائها السريع من اصسوا  وا خفا  درجة والئ العمائ / المستهلهين،  ظراً 
ب سلوف يير مسةئود وللةك  Environmentally Conscious Consumer)فى المقام اصود استغاد المستهلك الواعي بيئيا ) 

من الاد االستخدام المبتسر الستراتيجيات التسوي  اصالضر لتميزها عةن منافسةيها وتحويةل اص ظةار بعيةداً عةن ه نةطتها الضةارة 
مبالغة فى إبراز الخصائص البيئية لمنتجاتها وتزويد المستهلهين بمعلومات مضللة ممارسةات التعبئةة والتغليةف الألالا يةة بيئياً ، ال

 وتنمية هسوا  لمنتجاتها يير الخضرائ .

 ومةةع تزايةةد درجةةات االهتمةةام بقضةةايا الحفةةاظ علةةى البيئةةة وحمايتهةةا لصةةالح اصجيةةاد القادمةةة والةةدور الةةتب ينبغةةي هن تمارسةةه
النركات الصناعية لتقليل  ثارها السلبية فى الدود المتقدمة مقار ة بما يحدث فى يالبية الدود النامية ) التى تعا ى من عدم مائمة 
المعايير البيئية العالمية صوضاعها اال تصةادية وعةعوبة معالجةة  ضةيا التلةوث  سةبياً مةع ازديةاد حةدة منةهاتها التنمويةة   ، تثةار 

 لتساؤالت المتعلقة باصدائ البيئي للنركات الصناعية فى الهويا ، ومنها: العديد من ا

 كيف يمهن تحسين اصدائ البيئي للنركات الصناعية الهويتية من الاد تقليل اثثار البيئية لمنتجاتها وعملياتها اإل تاجية ؟   1)

ة للنةةركات اصجنبيةةة مةةن الةةاد تفعيةةل كيةةف يمهةةن تةةدعيم القةةدرة التنافسةةية لهةةته النةةركات فةةى مواجهةةة المنافسةةة النرسةة  2)
 يجابية لمحركات اصدائ البيئي ؟الجوا ر اإل

 أهداف البحث  :  

يتمثل الهدا الرئيسي لهتا البحم فى تنمية  مول  يتناود تة ثير محةددات االسةتجابة البيئيةة علةى اصدائ البيئةي للنةركات الةنفق 
بين مهو ات النمول  واتجاهاتها ، وفقاً لمجريات الدراسة فةى الوا ةع العملةي . كةم الهويتية و درتها التنافسية ، والعا ات المحتملة 

   يستهدف البحث أيضاً السعي وراء تحقيق األهداف الفرعية التالية :

 توعيف وتصنيف االستجابة واصدائ البيئي بنركات النفق الهويتية .  1)

–الهويتيةة الهادفةة لتحسةين هدائهةا البيئةي بهافةة هبعةاده   دراسة العوامل المؤثرة على التوجهات الفعلية لنركات النفق  2)
المتمثلة فى تطوير منتجاتهةا وتنميةة المنتجةات الجديةدة هو تحةديم عملياتهةا اإل تاجيةة ، هو إدالةاد التطبيقةات المبتهةرة 

ر الصةةناعات المتسةةقة ايهولوجيةةا ) التهنولوجيةةة هو اإلداريةةة   فضةةاً عةةن تحديةةد اصهميةةة النسةةبية لتلةةك المحةةددات عبةة
 المنتقاة ) وفقاً لدرجة ت ثيرها البيئي   وفى النركات العاملة داالل تلك الصناعات . 

 تقييم اثثار النسبية لاستجابة البيئية واصدائ البيئي فى شركات النفق الهويتية على  درتها التنافسية .  3)

 ئ البيئي والتنافسية فى شركات النفق الهويتية  . تحديد عا ات الت ثير المحتملة فيما بين االستجابة البيئية واصدا  4)
 

  

 فروض البحث :  

 يسعي الباحث من خالل هذا البحث إلي اختبار الفروض التالية : 

   ال توجد فرو  لات دالله إحصائية بين المستقصي منهم حود االستجابة واصدائ البيئي بنركات النفق الهويتية .1)

ه إحصةائية بةين المستقصةي مةنهم حةود العوامةل المةؤثرة علةى التوجهةات الفعليةة لنةركات الةنفق    ال توجد فرو  لات داللة2)
 الهويتية الهادفة لتحسين هدائها البيئي بهافة هبعاده.

 

 

 منهجية البحث :   

 تتضمن منهجية البحث عدة عناصر هي كما يلي :

 الدراسة المكتبية : 

لثا ويةة لتحقية  ههةداا البحةم ، وتنةمل الدراسةة المهتبيةة علةي بيا ةات عةن مفهةوم استهدفا الدراسةة المهتبيةة جمةع البيا ةات ا

االستجابة البيئية  ،المفاهيم الفهرية السائد لات االهتمام اإل سا ي في الميدان البيئي . محركات التحود اصالضر لمنظمات اصعمةاد 

 علي المصادر التالية :  / النركات ، ولقد اعتمد الباحم في الحصود علي البيا ات الثا وية

  البحةةوث والدراسةةات السةةابقة التةةي لهةةا عا ةةة بموضةةوع البحةةم ومةةا تةةم التوعةةل إليةةه مةةن  تةةائج وتوعةةيات لدراسةةة إمها يةةة
 االستفادة منها في البحم الحالي .

 .  التقارير الصادرة عن شركات النفق بدولة الهويا 

 

 الدراسة الميدانية: 
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جمةع وتحليةل البيا ةات اصوليةة الازمةة الالتبةار فةرو  البحةم وتحقية  ههدافةه ، وتةم تجميةع هةته استهدفا الدراسة الميدا يةة 
 البيا ات بواسطة  ائمة استقصائ  ام الباحم بإعدادها .

 مجتمع البحث :  

مجتمةع   إلةى هن 1يتضمن مجتمع البحم العاملين في  سم التهاليف والحسابات بنركات النفق الهويتية ، حيةم ينةير جةدود ) 
 مفردة ، وسوا يراعى عند تحديد حجم العينة هن تنتمل على كافة القطاعات . 977الدراسة يبلع 

 (1جدول )

 العاملين في قسم التكاليف والحسابات في شركات النفط الكويتية

 عدد العاملين الرمز الشركـــــــة م

 KPC 00 مؤسسة البترود الهويتية 1

 KOC 07 شركة  فق الهويا 2

 KNPC 74 شركة البترود الوطنية الهويتية 3

 KGOC 17 النركة الهويتية لنفق الخليج 4

 PIC 00 شركة عناعة البتروكيماويات البترولية 7

 OSSC 17 شركة الدمات القطاع النفطي 1

 KOTC 42 شركة  ا ات النفق الهويتية 9

 KAFCO 00 النركة الهويتية لتزويد الطائرات بالو ود 0

 KUFPEC 74 ركة الهويتية لاستهنافات البترولية الخارجيةالن 7

 KPI 17 شركة البترود الهويتية العالمية 10

 ODC 21 شركة التنمية النفطية 11

 977 اإلجمالي 
 ج

 عينة البحث :

والحسةابات فةي شةركات العاملين في  سم التهاليف تحديد حجم العينة من هسلوف العينة الطبقية العنوائية في  ام الباحم بإتباع 

 وللك من الاد المعادلة التالية : النفق الهويتية ، 

 

 حيم :

 % 1971% =   77ت = الدرجة المعيارية المقابلة لدرجة الثقة 

 ا =  سبة النجاح في التوزيع ، من الطبيعي هن تهون  سبة النجاح والفنل = متساويتان

  7في التوزيع بمقدار متساوي وهى = =   سبة الخط  المسموح به والمنتنر على طر % 

 ن = حجم المجتمع ، وباستخدام المعادلة السابقة يتضح هن حجم العينة :

 

و ام الباحم بتحديد حجم العينة المطلوبة في كل شركة بطريقة التخصيص المتناسر حيم يتناسةر عةدد المنةاركين الةتين يةتم 

مع حجم العاملين في كل شةركة  لةتعهس كافةة اثرائ بمةا يخةدم موضةوع الدراسةة ، االتيارهم عنوائياً من كل شركة تناسباً طردياً 

  منةارك ، وبعةد 201  لضمان الحصود على حجم العينة المطلوف ، استجاف مةنهم )300وتم توزيع عدد هكبر من االستبيا ات )

وهو معدد هكبةر مةن حجةم العينةة المطلوبةة بمةا  مناركاً ، 212  بلع عدد مفردات العينة  17استبعاد االستبيا ات يير المستوفاة ) 

 يسمج بالخرو  بنتائج لها .
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 اإلطار النظري للبحث :  

 ( أبعاد اإلشكالية البيئية :1)

إتسما المنهات البيئية في الوضع الراهن بخطورتها ؛ وتقبلها : وعةدم إدراكهةا وا تنةارها . وفةى سةيا  التحةرك  حةو البيئةة 

 . تطلبات يير واضحة المعالمتتصارع النراكات مع م

وبريم موجات النقد المتصاعد ؛ استمرت الصناعة في موجهة التغطية اإلعامية والدالئل العملية على استفحاد ظاهرة تدمير 
البيئة بخطى متسارعة التي  تج عنها تزايد االهتمام عالميا  حةو ت كةل طبقةة اصوزون المحيطةة بةالغاا الجةوي للهةرة اصرضةية ؛ 

ا خفا  المساحات الخضرائ ؛ واصمطار الحمضية ؛ وا دثار بعم ساالت اصجناس الحيوا يةة والنباتيةة ا التنةوع البيولةوجي ا و
 Green؛ والملوثةةات والمخلفةةات الضةةارة واإلشةةعاع النةةووي ؛ واالحتةةراز العةةالمي المعةةروا بتةة ثير الصةةوبة / المنةةزد اصالضةةر

House Effect   يدات البيئية الهارثية الطراد ممارسات التصنيع المةدمر بيئيةا وسةير الةدود الناميةة علةى وحدث المزيد من التهد
 هج الدود المتقدمة في مراحلها اصولى ؛صحداث المزيد من التصنيع والتقدم اال تصادي من هجل مواجهة تنامى االستهاك المحلى 

 الناتج عن النمو السها ي المتزايد. 

هتمةةام الجمةةاهيري المسةةتقى مةةن التةةدهور البيئةةي ؛ فنةةل البةةاحثون فةةي تجسةةيد المتغيةةرات البيئيةةة وعلةةى الةةريم مةةن تنةةامى اال
بةةالقرارات واالسةةتراتيجيات فةةي المجةةاد اإلداري ؛ مةةع اهتمةةامهم بمعالجةةة منةةهات البيئةةة دون االلتةةزام بةة ي مسةةئولية تجةةاه البيئةةة 

(Shrivastava & Hart, 1994  .دليا محدودا لت ثير التوجه البيئي في د يا اصعماد . إل ينير  كما هن الدراسات لم تظهر سوب
(Shrivastava, 2000: 1995a إلى تجاهل يالبية الدراسات للقضايا االجتماعية والعا ات بين المنظمات والبيئة ؛ فضا عةن  

ثها والطورتهةا . كمةا ينةير علمةائ فنل الديرين في التصدي للحوادث الصناعية ومنع تفةا م حةدتها لعةدم إ ةرارهم باحتمةاالت حةدو
االجتمةةاع الةةى تجاهةةل العلةةوم االجتماعيةةة لدراسةةة اصسةةباف االجتماعيةةة للتةةدهور البيئةةي الةةاد السةةبعينيات والثما ينيةةات مةةن القةةرن 

  .Purser , 1995الماضي )

 م الطةورة  ضةايا البيئةة . ولةتفهم وعلى للك ؛ تتطلر التوجهات البحثيةة التغلةر علةى هوجةه القصةور السةابقة ومعالجتهةا ؛ لتفةا     
ههمية هةته القضةايا ينبغةي اثالةت فةي االعتبةار التوجهةات التةي تةربق النةركات بالبيئةة : تة ثير  مةو التوجةه البيئةي علةى تغييةر بيئةة 

اث التنميةةة المنافسةة بالصةناعات كثيفةةة التلةوث ؛ واسةتخدام المتغيةةرات البيئيةة لتحقية  الميةةزة التنافسةية وسةعى اال تصةةاد ورائ إحةد
  فهةته االتجاهةات تثيةر التسةاؤالت حةود (Shrivastava . 2000المستدامة بيئيا ؛ وتمدد المخاطر البيئية والتهنولوجية للنةركات 

بنةةةائ القةةةدرات التنافسةةةية للنةةةركات مسةةةتقبليا بالبيئةةةات المسةةةتجيبة بيئيةةةا ؛ وجةةةدوب اسةةةتمرار النةةةركات فةةةي اثجةةةل الطويةةةل ؛ 
 تا  وممارسات إدارة التلوث . ومةن ثةم تبةرز الحاجةة لبلةورة توجةه النةركات مةن هجةل تنميةة اصوضةاع واالستراتيجيات و ظم اإل
. وعلةى ضةوئ المطالةر صجةرائ مزيةد مةن  Past & Altman, 1992:   Stead & Stead, 1994اصكثةر توافقةا مةع البيئةة 

ح التحتيرات التي تستحم على النعور بالت ر لتجاهل الدراسات المعنية باالضرار المنظمات ؛ فان االستجابة ال تقتصر على طر
القضايا الجةديرة باالهتمةام ؛ بةل تتجةاوز هةته المرحلةة وتتعةداها لمرحلةة إبةراز الحاجةة للتحةرك  حةو تبنةى النمةول  البيئةي والفهةم 

  ضايا البيئة .ومداالل معالجة   Anthropocentrismالمنترك للبيئة ؛ على اللفية التمييز بين رؤية محورية اإل سان 

ووفقا ثرائ فاسفة علوم البيئة فان محورية اإل سان تمثل الوضعية المؤثرة على اصالا يةات تجةاه البيئةة ؛ حيةم يمثةل الجةنس 
  Human Centerednessالبنرب المصدر اصساسي للقيم في للعالم . وريم للك ؛ فان اإلشهالية ال تتمثل في تمركزيه اإل سةان 

ا ات اإل سا ية تضع  فسها في  لر اهتماماتها ؛ بل تمهن في ترسةي   ةيم الجةنس البنةرب فةي عا تةه بالبيئةة / ثنائيةة لدرجة هن الهي
  الطبيعية . –اإل سان 

وفى هتا السيا  ؛ تتسم هته الرؤية ببعم المامح التي طورتهةا العلةوم الوضةعية وهعيةد بناؤهةا اجتماعيةا باصدبيةات التنظيميةة 
الموجةةة بافتراضةةات المةةدالل   Egocentric Orientationمنهةةا : المعرفةةة التهنولوجيةةة والتوجةةه النةةوب الفةةرديواإلداريةةة ؛ و

؛ القةائم علةى  Cornucopian Paradigmالنيوكاسةيهي المتوافة  مةع  مةول  الةوفرة  Utilitarian Functionalismالنفعةي
  (Kilbourne, 1995در مستدامة للموارد الطبيعية إمها ية تحقي  النمو الدائم واستخدام التهنولوجي إليجاد مصا

وعلى للك ؛ ينير الهتاف في مجاد عا  المعضات االجتماعية لألهميةة التعةاون المبنةى علةى الهويةة االجتماعيةة ؛ وتجاهةل 
؛ والتةراكم ييةر   Individualism Possessiveالتي تتسم بالنزعة الفرديةة التملهيةة –التعاون القائم على معايير المصلحة اث ية

؛ وان كان هتا التوجه سيؤدب الستمرار التنا ضةات بةين الحاجةة للحفةاظ علةى الةنظم البيئيةة فةي  -المحدود للثورة وحرية اصسوا  
اثجل الطويل والتنميةة اال تصةادية  صةيرة اثجةل . فالمنظمةات اث يةة ال تسةعى لألحةداث إعةاحات بيئيةة مةا لةم تخةدم مصةالحها 

  . إل تقةع تلةك اإلعةاحات فةي Post & Altman, 1994ى ضوئ استفادة جماهيرهةا وتة ثرهم بتلةك اإلعةاحات )النخصية عل
إطار التحود البيئي المهتم بتمركزيه اإل سةان ؛ ثن  وعيةة المنةهات البيئيةة المثةارة سةوا يهةون مقصةورا علةى المجةاد الضةي  

ة . ومما يؤكد للك ؛ فان الممارسةة الحاليةة تجةاه معالجةة  ضةايا البيئةة تقتصةر التب يجلر منافع مباشرة لاهتمامات التنظيمية اث ي
على اصوضاع التي تحافو على الهوية التاتية للنركة ؛ مما يؤدب لتهميش البيئة وعةدم االهتمةام بهيفيةة تة ثير ه نةطتها علةى الةنظم 

  (Kilbourne, 1995: Purser. Et al., 1995البيئية 

 Greening Businessمحورية اإل سان في العلوم والممارسات اإلدارية ؛ فان مداالل االضرار اصعمادوا طا ا من ترس  
Approaches  د ال يتو ع هن ينتج عنها  تائج جوهرية . ومع التحود  حو مجاد البيئة من هجل الوعود للنمول  التنظيمى البيئي

على الريم من هن البيئة ينظر إليها كإطار مؤسسات مصطنع لقضايا البيئة ؛ ينبغي توالى الحتر عند استعارة المرادفات البيئية . و
؛ ف  ها تمثل مجاال جليل فيما بةين المهتمةين واص ةل اهتمامةا بهةته القضةايا . وفةى مجةاد الةدفاع عةن النظريةات التنظيميةة المرتبطةة 

تةدعيم مثاليةات اجتماعيةة معينةة هو فلسةفات سياسةية بةتاتها . بالبيئة ؛ينبغي االحتهةام لعلةم البيئةة بمةا يهفةل اسةتخدام النمةال  البيئيةة ل
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ويؤكد الهتةاف علةى هن اال تبةاس النظةري لألفهةار البيئيةة ال يقةود بالضةرورة للنمةول  التنظيمةى البيئةي ؛ بةل هن التصةور المفةاهيم 
اد التوجه البحثةي اإلداري علةى ا تبةاس للسيا  البيئي يمهن هن يقود حتما لنمال  يير متهافئة . ويمهن إرجاع هته الرؤية إلى اعتم

 توجهات مختلفة للتحود البيئي و ظريات عملية متضادة في المجاد البيئي .

ان تنوع الرؤب البيئية يهفل فهما هفضل للمضامين البيئية . ومن ثم ؛  تناود اثنين من النمال  اصكثر شةيوعا فةي هةتا المجةاد ؛ 
ثالر يتباهى بجوا بةه الحمائيةة . وعليةة ؛ ال  حةاود التوعةل لحةل وسةق بينهةا . إل تقةع التنميةة اصود يتنهر من دعائمه اإل سا ية وا

المسةةتدامة فةةي منتصةةف الطريةة  كوسةةيلة للتوافةة  بةةين النمةةولجين ؛ مةةع تزايةةد االهتمةةام بتفعيةةل التوجهةةات اال تصةةادية والبيئيةةة 
(Munoz, 2000: purser. Et al., 1995  

  

 للشركات :  ( االستجابة البيئية2)

هسةةتهدا بعةةم البةةاحثين بعةةم المتغيةةرات المةةؤثرة علةةي  ةةرارات النةةركات بتفعيةةل االسةةتجابة لقضةةايا البيئةةة عمليةةا  وتحديةةد 
  ، بتحليةل تة ثير التنةريعات البيئيةة ؛ سياسةات (Dasgupta. Et al., 1998.aت ثيراتهةا علةي اسةتجابتها وهدائهةا البيئةي . فقةد  ةام 

ئص النركة على اصدائ البيئةي فةي المجتمةع الصةناعي المهسةيهي . وهشةار البةاحثون إلةى هن المصةا ع كبيةرة اإلدارة البيئية والصا
الحجم التي تخضع لعمليات التفتيش والفحص البيئي تهون ه ظف مقار ة بالمصا ع المنةاظرة لهةا . بمةا يةدد علةى تة ثير التنةريعات 

ا ةر كفةائة التةدرير البيئةي لمةوظفي المصةنع كافةة باإلضةافي إلةى هن االهتمةام و وة السلطات البيئية علةى تحسةين اصدائ البيئةي بج
 الجماهيري ينجع على تبنى سياسات بيئي هكثر تنددا.

 Inspections  هيضا لفعالية التةدالات الحهوميةة )الفحةص والتفتةيش البيئةي Earnhard, 2004وفى هتا اإلطار ؛ توعل )
مجتمعيةة فةي ضةمان توافة  المصةا ع اصمريهيةة الملوثةة مةع التنةريعات واسةةتثارة اصدائ وتصةرفات الجهةات البيئيةة  والضةغوط ال

البيئي اصفضل . كمةا يمهةن التوجةه بةالقوب الدافعةة لمرحلةة مةا ورائ التوافة  بالنةركات الرائةدة بيئيةا لقطةاع العجةائن والصةناعات 
مريهية . ووفقا التجاهةات المةديرين وتصةرفاتهم البيئيةة وتفسةيراتهم الور ية في استراليا ؛ وكندا ؛ و يوزيلندا والواليات المتحدة اص

والمسةتجيبون الهةارهون  Environmental Leggardsهستخلص البةاحثون المسةة همةاط لةةدارة البيئيةة : المتقاعسةون البيئيةون 
Relcutant Compliers   ؛ والمسةةةةتجيبون الملتزمةةةةونCommitted Compliers ون واإلسةةةةتراتيجيون البيئيةةةة
Environmental Strategists  والبيئيون الحقيقيونTrue Believers . 

 علةةى تحليةةل (Sharma, et al., 1999: Sharma & Vredenburg, 1999فةةي حةةين تركةةز اهتمةةام شةةارما ورفا ةةه 
ة ؛ فةةي شةةركات عةةناعة البتةةرود الهنديةة Environmental Responsiveness Strategiesاسةةتراتيجيات االسةةتجابة البيئيةةة 

لتحديةةد العوامةةل المةةؤثرة علةةى االسةةتجابة البيئيةةة و ليةةات تفعيةةل تلةةك العوامةةل . و ةةد هتضةةح وجةةود  مطةةين للتصةةرفات البيئيةةة : 
 االستجابات التفاعلية والمؤيدة للبيئة ؛ ا عهاسا لتفسيرات المديرين  حو  ضايا البيئة .

 ,Sharma & Nguanاستراتيجيات االستجابة البيئية ؛ بحةم  وفى سيا  متصل بت ثير التفسيرات اإلدارية لقضايا البيئة على
تةة ثير التفسةةيرات اإلداريةةة لقضةةايا التنةةوع الحيةةوي علةةى االسةةتراتيجيات البيئيةةة لنةةركات التهنولوجيةةا الحيويةةة ب مريهةةا    (1999

حيةوي مةن الةاد اتفا يةات النمالية . وتحديد ؛ التعرا علةى بعةم المتغيةرات المةؤثرة علةى دالةود مجةاد اسةتراتيجيات التنةوع ال
 Biologicalوالتنقيةر البيولةوجي  Sample Collectionتجميةع العينةة   Biological Extractionاالسةتخرا  البيولةوجي 

Prospecting   مع الدود النامية . حيم بين الباحثون ههمية إدراك المديرين لقضةايا حمايةة مةواطن التنةوع البيولةوجي باعتبارهةا
ستفادة منها بدال من كو ها تهديدات ؛ وبالتبعية تحود االهتمام لتبنى االستراتيجيات المؤيدة لقضةايا البيئةة بةدال مةن فيصار ينبغي اال

التفاعلية . وللك على ضوئ تفسيراتهم لتصرفات تقليل الت ثير البيئي للعمليات هو ت ثير ا تها  شةركاتهم لمبةادرات اسةتمرار التنةوع 
بيئي للعمليات التنغيلية وسهامها في تنمية المنتجات الجديدة والميزة التنافسية والنمو . باإلضافة لألهمية الحيوي لتخليص الت ثير ال

كيفية ت ثير   (Sharma2000) زعات المخاطرة للمديرين وعامل الحجم في الت ثير في استراتيجيات االستجابة البيئية . كما بحم 
التبةار شةركات البتةرود الهنديةة لاسةتراتيجيات البيئيةة . مةع االهتمةام  بالعوامةل التنظيميةة التفسيرات اإلدارية لقضايا البيئة علةى ا

المةؤثرة علةى اعتبةار القضةايا البيئيةة فرعةا بةدال مةةن كز هةا تهديةدات ؛ ومنهةا منةروعية القضةايا ؛ وحريةة التصةرا للمةةديرين ؛ 
 ظةةم تقيةةيم المةةوظفين ؛ والحجةةم التنظيمةةى ؛ و طةةا  العمليةةات ؛ ومعةةايير اصدائ البيئةةي طويلةةة اثجةةل ؛ والمعةةايير اال تصةةادية فةةي 

 والمعلومات المرتدة وت ثيرها على التفسيرات اإلدارية ومنروعية  ضايا البيئة .

تنميةة  مةةول  لوعةف تةةدف  القضةايا البيئيةةة فةي كبةةرب النةركات الصةةناعية  ( Bansal, 2003وفةى السةيا   فسةةه ؛ اهتمةا 
ات العاملةة بالمملهةةة المتحةدة ؛ وتحديةد العوامةةل المةؤثرة علةةى  طةا  حجةم وسةةرعة االسةتجابة التنظيميةةة اصمريهيةة متعةددة الجنسةةي

للقضايا . وفى سبيل اإلجابة عن التساؤد البحثي توعلا الباحثة إلةى هن كافةة االسةتجابات التنظيميةة لقضةايا البيئةة الطبيعيةة تتة ثر 
التنظيمية . وبجا ر هن حرية التصةرا وفةائم المةوارد الزائةدة يلعبةان دورا هامةا  باالهتمام النخصي بالقضايا وتطابقها مع القيم

 في تنهيل  طا  ؛ وحجم وسرعة االستجابات التنظيمية .

فةي تقريةر  Stone & Wakefield (  2000وبنة ن العا ةة بةين بعةم العوامةل التنظيميةة والتوجةه البيئةي ؛ تمحةور هةدا 
لنركات الصناعية اصمريهية . وهظهر ستون وواكفيلد هن اهتمام اصدائ العليا بالقضايا البيئيةة يقودهةا ت ثير التوجه البيئي على هدائ ا

إلى تجنر مخاطرة والت ثير المباشر على االستخبارات البيئية للنركات و بود درجة استجابتها لمعلومةات  ضةايا البيئةة وتهديةدات 
إليجةةابي علةةى درجةةة تاحةةم اإلدارات الوظيفيةةة التةةي تةةؤثر علةةى درجةةة االسةةتجابة التنةةريعات البيئيةةة . باإلضةةافة لقةةوة التةة ثير ا

 للمعلومات البيئية ؛ واصدائ بصفة عامة .

ببحةم هثةار االضةطراف البيئةي الخةارجي والعوامةل التنظيميةة الداالليةة علةى  ةدرة   Stone. Et al., 2004)إلى جا ر  يةام )
ؤثرة فةي االسةتراتيجية التنافسةية للنةركات الصةناعية بالواليةات المتحةدة اصمريهيةة . وعلةى المنظمة لخل  الثقافة الموجهة بيئيا الم

وجةةه الخصةةوم هتةةم البةةاحثون بوثةةار العوامةةل الداالليةةة مثةةل اإلدارة العليةةا ؛ والةةديناميهيات المتبادلةةة فيمةةا بةةين اإلدارات والةةنظم 
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وامةل القا و يةة والتهنولوجيةة ؛ والعميةل والبيئةات االجتماعيةة . كمةا التنظيمية . وهثار عوامل االضطراف البيئي الخارجية مثةل الع
  دراسةة العا ةة بةين الممارسةات اإلداريةة وتنفيةت السياسةة البيئيةة لتحديةد الملمةح االسةتراتيجي ( Roy. Et al., 2001هسةتهدا 

يةة وإحةداث التطةاب  بةين ممارسةات التصةنيع للنركات الهندية الملتزمةة بقضةايا البيئةة واصوضةاع المثلةى إلدرا  االهتمامةات البيئ
وااللتزام اصالضر . حيم تم تناود عوامل البيئة الدااللية للنركات كمحددات لاستراتيجيات البيئية المتبناة والتةي تتضةمن عوامةل 

عةناعة توعةيف اسةتجابة  ( Lewis & Stewart, 2003الحجةم ؛ والتوجةه االسةتراتيجي والخبةرة التهنولوجيةة . وهيضةا حةاود 
المنسةةوجات البريطا يةةة للضةةغوط والفةةرم الخضةةرائ ؛ للتعةةرا علةةى مةةدب إدرا  المنظمةةات الصةةناعية للبيئةةة الطبيعيةةة فةةي 

لتحديةد العا ةة بةين عةدم الت كةد البيئةي  Contingency Approachاستراتيجياتها التنظيميةة . وللةك باسةتخدام المةدالل النةرطي 
 اتخال القرارات وهدائ منظماتهمالمدرك لدب المديرين ودرجة رشدهم في 

لتنميةة  ( Rhee & Lee, 2003)هما فيما يتعل  بترسيم الفجوات بين ه واد النركات وهفعالهةا فةي الميةدان البيئةي ؛ فقةد سةعى 
ة .  مول  للتميز بين التصريحات والوا ع الفعلي لةستراتيجية البيئية لنركات عةناعة الةور  والمنتجةات الور يةة الهرويةة الرائةد

ومن الجوا ر التي حظيا باالهتمام البحثي : مدب وجود فجوة بين لغة الخطةاف فةي التصةريحات والوا ةع العملةي لاسةتراتيجيات 
البيئية ؛ وكيفية تفاعل التصريحات الخطابية والحقائ  في عملية التغيير ؛ وهسباف الفةوار  فةي المسةارات المتنوعةة لةسةتراتيجية 

ة لوجود فجوات فعلية بين لغةة الخطةاف فةي اإلعةان عةين االسةتراتيجية البيئيةة والوا ةع الفعلةي لهةا . لتقةدم البيئية . وعلا الدراس
الجوا ةةر الخطابيةةة الدعابيةةة علةةى الممارسةةات الفعليةةة مةةن حيةةم ريبةةة اإلدارة العليةةا فةةي إبةةراز االهتمةةام بقضةةايا البيئةةة لمواجهةةة 

 الصحيح تؤثر لي الجا ر العملي لةستراتيجية البيئية .الضغوط الخارجية . بجا ر هن ثقافة فعل النيئ 

وعلى ضوئ العةر  السةاب  للدراسةات السةابقة التةي ركةزت علةى توعةيف االسةتجابة البيئيةة للنةركات الصةناعية وتصةنيف 
  اصهةداا 2) مداالل تعاملها مع  ضايا البيئة ؛ تحديد وبلورة محدداتها وهثارهةا علةى اصدائ البيئةي للنةركات يلخةص الجةدود ر ةم

 التي سعا لتحقيقها هته الدراسات وههم النتائج التي توعلا إليها .

و فةةي إطةةار التسةةليم تنةةامى الةةرؤب المتنوعةةة للبةةاحثين فةةي الميةةدان البيئةةي بنةةهل مضةةطرد ؛ فقةةد كةةان مةةن الطبيعةةي هن تتعةةد 
اد بتفعيل التوجهات البيئية عمليا وبحم مدب تة ثير المحاوالت البحثية الرامية إلى دارسة الهيفية التي بموجبها تقوم منظمات اصعم

هدائهةةا البيئةةي بةةاالتاا عةةيع االالضةةرار موضةةع االهتمةةام فةةي التطبيةة  . وان تباينةةا المجةةاالت واص نةةطة التنظيميةةة لات الصةةلة 
 يا في مراحله اصولى .الموجة بيئباالهتمام اصكاديمية للدراسات التطبيقية . ويعد التسوي  من المجاالت التي حظيا باالهتمام 

 ( 2الجدول رقم )

ملخص الدراسات التي اهتمت بتوصيف وتصنيف االستجابة البيئية للشركات , واستكشاف محدداتها وآثارها علي األداء 

 البيئي للشركات .

 نتائـــــــــــج الدراســـــــــــــة أهــــــــــــم أهــــــــداف الدراســـــــــة اســــــم المؤلف م

1 
لةةي و بــــــــــــــةةـاد  

2003 

بحةةةم مةةةدي تفهةةةم النةةةركات الهوريةةةة 
لاهتمامةةات البيئيةةة و ثارهةةا علةةي البقةةائ 

 والربحية .

يمثل التحود اصالضةر عمليةة معقةدة ولات هبعةاد متعةددة .     
بجا ر عاحية تطبي  تصنيف ميلز وسنو لبلةورة سةلوك 

ود اصالضر للنركات الهورية ، والمتمثلة فةي ه مةاط التح
 المدافع ، المحلل والتفاعلي .

2 

 هزيهيوس 

و سادورسهـــــةةةةةةـي  
1777 

بحةةةةم محةةةةددات النةةةةركات الصةةةةناعية 
كبيرة الحجم المستجيبة بيئيا فةي السةيا  

 الهندي .

تتةةة ثر النةةةركة عنةةةد عةةةيايتها الطتهةةةا البيئيةةةة ايجابيةةةا  – 1
السةةهم ، والجهةةات الحهوميةةة ،  بضةةغوط العميةةل ، حامةةل

الجماعات البيئية في المجتمع والمنطقة المجةاورة  : بينمةا 
تتةة ثر سةةلبيا بضةةغوط جماعةةات اللةةوبي اصالةةرب و سةةةبة 

 المبيعات إلي اصعود .

ه مةةاط بيئيةةة للنةةركات : التفةةاعلي ، والمةةدافع ،  4وجةةود  – 2
 ا . والتهليف ، والمبادر  ا اصكثر ت ييداً لقضايا البيئة

3 
 جبمس ، يوباديان 

 1777فيني و ليو   

التعرا علةي تطةا  ومحتةوي اصهةداا 
والسياسةةةةةات البيئيةةةةةة وتغيراتهةةةةةا فةةةةةي 
النةةركات الصةةناعية البريطا يةةة ، لةةتفهم 

 كبقية تعاملها مع  ضية البيئة .

إن هشةةهاد االلتةةزام البيئةةي للنةةركات وفقةةا للمةةدالل الةةا  – 1
لمتو ةع والمنةروط تختلةف تتابعي المتمثلة فةي المقيةد ، وا

عن هشهاد  مول  رووك القائم علي منط  التتابع الخطي 
  حو التميز البيئي عبر الزمن .

يعتمد تقدير ههمية البيئة علي إدراكات مديري النةركات  – 2
للفةةرم والتهديةةدات مةةن هجةةل تحقيةة  الميةةزة التنافسةةية ، 
واال طبةةةاع البيئةةةي الجيةةةد للجمةةةاهير  ووسةةةائل اإلعةةةام . 
والتوافةة  القةةا و ي والتميةةز البيئةةي النةةاتج عةةن وفةةورات 

 التهلفة .

يمهةةن إرجةةاع وجةةود فجةةوة بةةين تنةةهيل السياسةةة البيئيةةة  – 3
للنةةركات وتفعيلهةةا عمليةةا لفنةةل احةةد جوا ةةر العمةةل فةةي 
تحقيةة  التنةةايم بةةين السةةيا  المؤسسةةي والقةةيم والقةةدرات 

لبيئيةة التنظيمية ، بعدم تفهةم المتطلبةات وا تهةا  السياسةة ا
 المناسبة .
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4 
با سةةةةةةةةةةةةةةةاد وروث  

2000 

تنميةةة  مةةول  لتفسةةير االسةةتجابة البيئيةةة 
للنركات متعةددة الجنسةيات العاملةة فةي 

 المملهة المتحدة .

تتمثةةل دوافةةع النةةةركات المسةةتجيبة بيئيةةةا فةةي التنافسةةةية ،     
والمنةةةروعية والمسةةةئولية البيئيةةةة ، والتةةةي تتةةة ثر ب بعةةةاد 

بين النركات في المجاد الصناعي  التماسك والتاحم فيما
، ودرجةةةة بةةةروز القضةةةية واالهتمةةةام النخصةةةي لرجةةةاد 

 اإلدارة العليا .

7 

 داس جبتا 

هتةةةةةةةةةيج  وويلةةةةةةةةةر   
1770 

تحليةةةةل تةةةة ثيرات التنةةةةريعات البيئيةةةةة ، 
وسياسةةةةات اإلدارة البيئيةةةةة والصةةةةائص 
النةةركات علةةي اصدائ البيئةةي للمصةةا ع 

 المهسيهية .

لحجةم التةي تنةجع تطبية  إجةرائات إن المصا ع كبيةرة ا – 1
واإل تا  النظيف ، تهون هكثر ميا لتبنةي  14000اصيزو 

سياسةات هكثةر تنةةددا إلبةراز تميزهةا البيئةةي مةع تعرضةةها 
لمحق ه ظار هفراد المجتمةع والضةوعها لعمليةات التفتةيش 

 والفحص البيئي .

 ةةد يهةةون التةةدرير البيئةةي لمةةديري العمةةوم بتسةةم بدرجةةة  – 2
لفعاليةةةة عةةةن  تخصةةةيص المةةةدربين البيئيةةةين هعلةةةي مةةةن ا

 المتخصصين .

عدم ت ثر اصدائ البيئي بالدور الهام الةتي تلعبةه العا ةات   – 3
مع اصسوا  العالمية ، الملهية المنتركة متعددة الجنسيات 
، تداود اصسهم في سو  اصورا  المالية ، تدرير اإلدارة 

 هو الخبرات والتجارف السابقة لةدارة .

1 
ثور تةةةةون ، كاجةةةةان 

 20003وجنينغام 

التعرا علي القةوي الدافعةة لتحقية  
التميةةز البيئةةي لمننةةئات  طةةاع العجةةائن 
والصةةةةناعات الور يةةةةة فةةةةي اسةةةةتراليا ، 
وكنةةةدا ، و يوزلنةةةدا والواليةةةات المتحةةةدة 
اصمريهيةةةةة ، ومسةةةةببات تحسةةةةين اصدائ 
البيئي في النركات الرائدة عن مثياتها 

 من المتقاعسين .

يمهةةن إرجةةاع تقةةارف اصدائ البيئةةي عبةةر المصةةا ع إلةةي  – 1
تزايةةةةةةد التنةةةةةةريعات والجماعةةةةةةات البيئيةةةةةةة والضةةةةةةغوط 
اال تصةادية والتنافسةةية ، التةةي هدت إلةي إدالةةاد تهنولوجيةةا 
ه ل تلوثا والسعي إلي مراحل ما ورائ التوافة  مةن الةاد 
ا تها  احدي مقاييس الحماية البيئية : الفائز فائز ، هامش 

مةةةان ا حةةةد السةةةامة ا ، التوافةةة  المتو ةةةع ومقةةةاييس اص
 المواطنة الصالحة . 

ال زالا النركات تحدث تة ثيرات بيئيةة سةلبية ، لتفةاوت  – 2
مستويات اإل تةا  هو القواعةد البيئيةة اإللزاميةة هو عةعوبة 
تةةدبير المةةوارد الماليةةة هو االةةتاا المتغيةةرات اال تصةةادية 

 والمتطلبات االجتماعية .

9 
ما ، بةةةةةةةةةابلو  شةةةةةةةةةار

 17777وفر بر   

تحليةةةةةل اسةةةةةتراتيجيات االسةةةةةتجابة 
البيئيةةة فةةي شةةركات البتةةرود الهنديةةة ، 
لتحديةةد العوامةةل المةةؤثرة علةةي اسةةتجابة 
المنظمةةةات فةةةي السةةةيا  البيئةةةي واليةةةات 

 تفعيل تلك العوامل .

تحدث االستجابة التفاعلية والمؤيدة للبيئةة ا عهاسةا للتفسةيرات 
البيئة باعتبارها تهديةدات هو فةرم ، اإلدارية  حو  ضايا 

فةةةي ظةةةل التصةةةور االسةةةتراتيجي للقضةةةية المثةةةارة بنةةة ن 
تو يا االستجابة ومنروعية القضية . تدف  المعلومةات ، 
االجتهةةةةاد اإلداري ا درجةةةةة حريةةةةة التصةةةةرا ا ومةةةةدي 
الر ابة علي كيفية ت ثير القضايا االجتماعية علةي التعامةل 

 مع القضية البيئية .

0 
و جةةةةةةةوان   شةةةةةةةارما
1777 

بحةةةةم تةةةة ثير التفسةةةةيرات اإلداريةةةةة 
وميةةةةةةل المةةةةةةديرون للمخةةةةةةاطرة علةةةةةةي 
اسةةةةةتراتيجيات الحفةةةةةاظ علةةةةةي التنةةةةةوع 
الحيةةوي لنةةركات عةةناعة التهنولوجيةةا 

 الحيوية ب مريها النمالية .

هن استراتيجيات المسةتجيبة البيئيةة لحمايةة مةواطن التنةوع     
المثةةةةارة  الحيةةةةوي تتةةةة ثر بالتفسةةةةيرات اإلداريةةةةة للقضةةةةايا

و زعات المديرين تجاه تحمل المخاطرة لصالح شةركاتهم 
، وعامل الحجم المعبر عن توافر المةوارد ييةر المسةتغلة 

 و / هو العوائد المرتفعة المتو عة لهتا الخيار البيئي .

 2000شارما   7

بحةةةةةةم كيفيةةةةةةة تةةةةةة ثير التفسةةةةةةيرات 
اإلداريةةةة لقضةةةايا البيئةةةة علةةةي االتيةةةار 

ا لاسةةتراتيجيات شةةركات البتةةرود بهنةةد
البيئيةةةة ، ودور السةةةيا  التنظيمةةةي فةةةي 
تزويةد المةديرين بمةدي هوسةع للخيةارات 

 البيئية .

يتركز اهتمام يالبيةة شةركات البتةرود فةي الحفةاظ علةي  – 1
الطا ةةةة ، تقليةةةل المخةةةةاطر والمخلفةةةات  ، حمايةةةة البيئةةةةة 
واصفةةراد بالمنةةاط  المجةةاورة . بينمةةا يتركةةز اهتمةةام عةةدد 

 ا علي التهنولوجيات البيئية المبتهرة .محدود منه

بةةروز ههميةةة السةةيا  التنظيمةةي فةةي التفسةةيرات اإلداريةةة  – 2
لقضايا البيئية من حيم شرعيتها وتوافر الو ا والمةوارد 
التي تهفل حرية التصرا للمةديرين فةي الوعةود لحلةود 

 الا ة للمنهات المثارة وتقليل المخاطر . 

1

0 
 2003با ساد  

تجابات لقضةةايا البيئةةة فةةي تفسةةير اسةة
 المنظمات البريطا ية .

تتةة ثر كافةةة االسةةتجابات التنظيميةةة لقضةةايا البيئةةة الطبيعيةةة     
باالهتمام النخصي بالقضايا وتطابقها مةع القةيم التنظيميةة 

 ، حرية التصرا وفائم الموارد الزائدة .

  

يئي  د اشتملا علي عدد وافر من التربويات المفاهيمية  والعملية و علي الريم من هن اصدبيات والبحوث العملية في المجاد الب
لتوعيف تطةور االسةتجابات البيئيةة وترجمتهةا فةي عةورة توجهةات فئويةة شةاملة لتوضةيح كيفيةة التعامةل مةع القضةايا والتحةديات 

تها وتصةرفاتها االسةتراتيجية بمةرور البيئية المعاعرة في  قطة زمنية محددة ، إال هن الدليل العملي علي تعديل النركات السةتجابا
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 , Clemens, 2001 : Ghobadian .et al ., 1998 : Hass , 1996 : Schafer & Harveyالةزمن ال زاد محةدودا  ) 
  وفي سيا  الجداد الدائر بن ن التحوالت المحتملة في ميدان االستجابات البيئية للنركات بمرور الزمن ، تؤكةد دراسةة )   1998

Clemens 2001  علي  يام النركات اصمريهية في عناعة الحديد والصلر بتغييةر إسةتراتيجيتها البيئيةة مةرورا  بثاثةة مراحةل  
وتوجيةةه االسةةتثمارات إلةةي مجةةاالت الر ابةةة البيئيةةة النافعةةة   ، والتوافةة  علةةي هسةةاس فعاليةةة التهلفةةة  متتاليةةة هةةي : تد يةةة التهةةاليف

ج الهثيةر مةن السةلوكيات البيئيةة االسةتراتيجية فةي مجةاد االسةتجابة للضةغوط الخارجيةة ، التةي للنركات. إل هن تلك النركات تنةته
  ومةن ثةم ، يتركةز محةور االهتمةام البحثةي فةي   Oliver , 1991تتنابه مع الممارسةات االسةتراتيجية السياسةية التةي طرحتهةا ) 
ئي الحالي لنركات النفق الهويتية ،  ظرا  لةدورها الحيةوي المحتمةل الدراسة الحالية علي المتغيرات اصساسية في معادلة اصدائ البي

في مجاد تحسين اصدائ البيئي الصناعي بما لديها من إمها يات ومقومات إيجابية تؤهلها لاضطاع بهتا الدور . ومن هجةل تحقية  
بيةة التةي تضةمنتها اصدبيةات والدراسةات اصهداا الموضوعة تم تنمية النمةول  المقتةرح لهةته الدراسةة علةي ضةوئ الجوا ةر اإليجا

الحديثة في مجاالت اإلدارية والبيئية وثيقة الصلة بموضوع الدراسة ، بما يتيح اصالةت فةي االعتبةار المحةددات المحتملةة لاسةتجابة 
ات البيئيةة علةي اصدائ البيئية للنركات الصناعية عامة ، والصيع المتو عة لمبادرات النركات المستجيبة بيئيةا  وتة ثير تلةك المبةادر

 البيئي والقدرة التنافسية للنركات في هتا السيا  .
 

 الدراسة الميدانية واختبار الفروض :  

  ( الفرض األول :1)

الخاضةةعة للدراسةةة بةةاالتاا الصائصةةهم الديموجرافيةةة فةةي شةةركات الةةنفق لتحديةةد مةةدب االالةةتاا بةةين اتجاهةةات المستقصةةي مةةنهم 
، ومةن ثةم؛ االتبةار عةحة االسةتجابة واصدائ البيئةي بنةركات الةنفق الهويتيةة .المسةتوي اإلداري  ، وللةك  حةو  )النوع، مستوي التعليم،

 الفر  اصود من فرو  الدراسة، حيم  ام الباحم بتطبي  اصسلوبين اإلحصائيين التاليين:
اال حةراا المعيةاري )كمقيةةاس هسةلوف الوعةف اإلحصةائي باسةتخدام كةةل مةن الوسةق الحسةابي )كمقيةاس للنزعةةة المركزيةة  و  ه 

 للتنتا ، باإلضافة إلى االتبار اتا لعينتين مستقلتين، وللك بالنسبة للمتغير الديموجرافي المتعل   بالنوع .
هسةةلوف تحليةةل التبةةاين هحةةادي االتجةةاه، وللةةك بالنسةةبة للمتغيةةرات الديموجرافيةةة المتعلقةةة بهةةل مةةن )مسةةتوي التعلةةيم ،المسةةتوي   ف 

 اإلداري .
 

 ثلت نتائج استخدام هذين األسلوبين اإلحصائيين فيما يلي:وقد تم

 وفقاً للنوع: االستجابة واألداء البيئي بشركات النفط الكويتية(  اتجاهات المستقصي منهم  نحو 1

ا النةوع،  وللةك بةاالتا حةو االسةتجابة واصدائ البيئةي بنةركات الةنفق الهويتيةة لتحديد االالتافات بين اتجاهات المستقصي منهم      
 ةةام الباحةةم بتطبيةة  هسةةلوف الوعةةف اإلحصةةائي باسةةتخدام كةةل مةةن الوسةةق الحسةةابي )كمقيةةاس للنزعةةة المركزيةةة  واال حةةراا 
 المعياري )كمقياس للتنتا ، باإلضافة إلى االتبار اتا لعينتين مستقلتين،، حيم جائت النتائج كما هو موضح بالجدود التالي : 

 (3جدول رقم )

االستجابة واألداء البيئي بشركات اتجاهات المستقصي منهم في شركات النفط الكويتية الخاضعة للدراسة نحو  االختالفات بين
 اختالف النوع النفط الكويتية

 النـــــوع بيان

 الوعف اإلحصائي
االتبار اتا 
 )درجات حرية 

 مستوب الداللة
 الوسق الحسابي

اال حةةةةةةةةةةةةةةةةراا 
 المعياري

ئةةةةةةةةةةةي االسةةةةةةةةةةةتجابة واصدائ البي
 بنركات النفق الهويتية

 0،001 3،707 0،047 4،407 لكور
)دالةةةةةةةةةةة عنةةةةةةةةةةد 

  212) 1،120 4،134 إ اث  0،07مستوب 
 

  علةى وجةود االتافةات لات داللةة إحصةائية بةين اتجاهةات المستقصةي مةنهم فةي شةركات الةنفق الهويتيةة 3وتؤكد  تائج الجدود ر م )
وللةك بةاالتاا النةوع، حيةم بلغةا  ةيم االتبةار اتا لعينتةين  لبيئةي بنةركات الةنفق الهويتيةةاالستجابة واصدائ االخاضعة للدراسة  حو 

   .  3،707مستقلتين )ت المحسوبة = 

 وفقاً لمستوي التعليم : االستجابة واألداء البيئي بشركات النفط الكويتية( اتجاهات المستقصي منهم  نحو 2

االسةةتجابة واصدائ البيئةةي الخاضةةعة للدراسةةة  حةةو شةةركات الةةنفق الهويتيةةة  فةةي لتحديةةد االالتافةةات بةةين اتجاهةةات المستقصةةي مةةنهم
 One- Wayوللةةك بةةاالتاا المؤهةةل العلمةةي ،  ةةام الباحةةم بتطبيةة  هسةةلوف تحليةةل التبةةاين هحةةادي االتجةةاه  بنةةركات الةةنفق الهويتيةةة

ANOVA  : حيم يمهن توضيح  تائج تحليل التباين وللك من الاد الجدود التالي ، 

 (4دول رقم )ج
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االستجابة واألداء البيئي بشركات االختالفات بين اتجاهات المستقصي منهم في شركات النفط الكويتية الخاضعة للدراسة نحو 
 باختالف المؤهل العلمي النفط الكويتية

 مجموع المربعات مصدر التباين بيان
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 مستوى الداللة ف )د,ح(

االسةةةةةةةةةةةةةتجابة 
واصدائ البيئةةةةةةةةةةةةةي 
بنةةةةةةركات الةةةةةةنفق 

 الهويتية

بةةةةةةةةةةةةةةةةين 

 المجموعات
0،147 4 2،031 3،204 

دالةةةةة عنةةةةد  0،011)

  0،07مستوب 
داالةةةةةةةةةةةةل 

 المجموعات
110،147 270 0،120 (270،4  

   212 110،27 اإلجمالي

يةة  إطةةار اسةةتراتيجي ضةةرورة تطبوممةةا سةةب   سةةتنتج وجةةود االتافةةات لات داللةةة إحصةةائية بةةين اتجاهةةات المستقصةةي مةةنهم حةةود 
 ، ممةا يؤكةد داللتهةا اإلحصةائية عنةد 3،204وفقاً لمستوي التعليم حيم وعلا  يمة االتبار ااا المحسوبة إلةى ) إلدارة التهاليف البيئية

   .270،4)           وللك بدرجات حرية 0،01مستوب )
 

 

 وفقاً للمستوي اإلداري :  نفط الكويتيةاالستجابة واألداء البيئي بشركات ال( اتجاهات المستقصي منهم  نحو 3

االسةةتجابة واصدائ البيئةةي الخاضةةعة للدراسةةة  حةةو شةةركات الةةنفق الهويتيةةة  لتحديةةد االالتافةةات بةةين اتجاهةةات المستقصةةي مةةنهم فةةي
 One- Wayوللةك بةاالتاا المسةتوي اإلداري ،  ةام الباحةم بتطبية  هسةلوف تحليةل التبةاين هحةادي االتجةاه  بنةركات الةنفق الهويتيةة

ANOVA  : حيم يمهن توضيح  تائج تحليل التباين وللك من الاد الجدود التالي ، 

 (5جدول رقم )

االستجابة واألداء البيئي بشركات االختالفات بين اتجاهات المستقصي منهم في شركات النفط الكويتية الخاضعة للدراسة نحو 
 باختالف المستوي اإلداري النفط الكويتية

 بيان
 مصدر

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسق 

 المربعات
 ا )د،ح 

مستوب 

 الداللة

االسةةةةةةةةةةةةةةةةةتجابة 
واصدائ البيئةةةةةةةةةةةةةةةةي 
بنةةةةةةةةركات الةةةةةةةةنفق 

 الهويتية

بةةةةةةةةةةةةةةةةين 

 المجموعات
9،10 2 3،77 7،120 

0،001 

)دالةةةةةةةةةة عنةةةةةةةةةد 

  0،01مستوب 

داالةةةةةةةةةةةةل 

 المجموعات
102،17 210 0،900 (2 ،210  

  212 107،39 اإلجمالي

 
ضةةرورة تطبيةة  إطةةار اسةةتراتيجي سةةب   سةةتنتج وجةةود االتافةةات لات داللةةة إحصةةائية بةةين اتجاهةةات المستقصةةي مةةنهم حةةود  وممةةا

 ، ممةا يؤكةد داللتهةا اإلحصةائية 7،120وفقاً للمستوي اإلداري حيةم وعةلا  يمةة االتبةار ااا المحسةوبة إلةى ) إلدارة التهاليف البيئية
   .210،2)           وللك بدرجات حرية 0،01عند مستوب )

   الفر  الثا ي : 9/2)

الخاضةةعة للدراسةةة بةةاالتاا الصائصةةهم الديموجرافيةةة فةةي شةةركات الةةنفق لتحديةةد مةةدب االالةةتاا بةةين اتجاهةةات المستقصةةي مةةنهم 
الهادفةةة العوامةةل المةةؤثرة علةةي التوجهةةات الفعليةةة لنةةركات الةةنفق الهويتيةةة )النةةوع، مسةةتوي التعلةةيم، المسةةتوي اإلداري  ، وللةةك  حةةو 

، ومةن ثةم؛ االتبةار عةحة الفةر  الثةا ي مةن فةرو  الدراسةة، حيةم  ةام الباحةم بتطبية  اصسةلوبين اإلحصةائيين لتحسين هدائها البيئي 
 التاليين:

ه  هسةةلوف الوعةةف اإلحصةةائي باسةةتخدام كةةل مةةن الوسةةق الحسةةابي )كمقيةةاس للنزعةةة المركزيةةة  واال حةةراا المعيةةاري )كمقيةةاس 
 إلى االتبار اتا لعينتين مستقلتين، وللك بالنسبة للمتغير الديموجرافي المتعل   بالنوع .للتنتا ، باإلضافة 

هسةةلوف تحليةةل التبةةاين هحةةادي االتجةةاه، وللةةك بالنسةةبة للمتغيةةرات الديموجرافيةةة المتعلقةةة بهةةل مةةن )مسةةتوي التعلةةيم، المسةةتوي     
 اإلداري .

 
 
 
 

 ين فيما يلي:وقد تمثلت نتائج استخدام هذين األسلوبين اإلحصائي
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العوامل المؤثرة علي التوجهاات الفعلياة لشاركات الانفط الكويتياة الهادفاة لتحساين أدائهاا (  اتجاهات المستقصي منهم  نحو 1
 وفقاً للنوع:البيئي 

دفةة  حةو العوامةل المةؤثرة علةي التوجهةات الفعليةة لنةركات الةنفق الهويتيةة الهالتحديد االالتافات بين اتجاهات المستقصةي مةنهم 
وللك باالتاا النوع،   ام الباحم بتطبي  هسلوف الوعف اإلحصائي باستخدام كل من الوسةق الحسةابي )كمقيةاس لتحسين هدائها البيئي. 

للنزعة المركزية  واال حراا المعياري )كمقياس للتنتا ، باإلضةافة إلةى االتبةار اتا لعينتةين مسةتقلتين،، حيةم جةائت النتةائج كمةا هةو 
 التالي : موضح بالجدود 

  علةى وجةود االتافةات لات داللةة إحصةائية بةين اتجاهةات المستقصةي مةنهم فةي شةركات الةنفق الهويتيةة 1وتؤكد  تائج الجدود ر م )
وللةك بةاالتاا  العوامل المؤثرة علي التوجهات الفعلية لنركات النفق الهويتية الهادفةة لتحسةين هدائهةا البيئةيالخاضعة للدراسة  حو 

   .  3،127ستقلتين )ت المحسوبة = لغا  يم االتبار اتا لعينتين مالنوع، حيم ب

 

 (6جدول رقم )

العوامل المؤثرة علي التوجهات االختالفات بين اتجاهات المستقصي منهم في شركات النفط الكويتية الخاضعة للدراسة نحو 
 باختالف النوع الفعلية لشركات النفط الكويتية الهادفة لتحسين أدائها البيئي

 النـــــوع بيان 

 الوعف اإلحصائي
االتبةةةار اتا 
 )درجات حرية 

مسةةةةةةةةةةةةةةتوب 
الوسةةةةةةةةةةةق  الداللة

 الحسابي
اال حراا 
 المعياري

العوامةةةةل المةةةةؤثرة علةةةةي التوجهةةةةات 
الفعليةةة لنةةركات الةةنفق الهويتيةةة الهادفةةة 

 لتحسين هدائها البيئي

 0،000 3،127 0،709 3،170 لكور
)دالةةةةةةةةةةة عنةةةةةةةةةةد 

  212) 1،174 4،770 إ اث  0،07مستوب 

 

العوامل المؤثرة علي التوجهات الفعلية لشركات النفط الكويتية الهادفة لتحساين أدائهاا البيئاي ( اتجاهات المستقصي منهم  نحو 2
 وفقاً لمستوي التعليم :

المةةؤثرة علةةي  العوامةةلالخاضةةعة للدراسةةة  حةةو شةةركات الةةنفق الهويتيةةة  لتحديةةد االالتافةةات بةةين اتجاهةةات المستقصةةي مةةنهم فةةي
وللةك بةاالتاا المؤهةل العلمةي ،  ةام الباحةم بتطبية  هسةلوف التوجهات الفعلية لنركات النفق الهويتية الهادفة لتحسةين هدائهةا البيئةي 

 ، حيم يمهن توضيح  تائج تحليل التباين وللك من الاد الجدود التالي :  One- Way ANOVAتحليل التباين هحادي االتجاه 

 (7جدول رقم )

االختالفات بين اتجاهات المستقصي منهم في شركات النفط الكويتية الخاضعة للدراسة نحو العوامل المؤثرة علي 
 التوجهات الفعلية لشركات النفط الكويتية الهادفة لتحسين أدائها البيئي باختالف المؤهل العلمي

 بيان
مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 مستوى الداللة د,ح(ف )

العوامةةةةل المةةةةؤثرة 
علي التوجهات الفعليةة 
لنةةةةةةةةةةركات الةةةةةةةةةةنفق 
الهويتيةةةةةةةةةة الهادفةةةةةةةةةة 
 لتحسين هدائها البيئي

بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين 

 المجموعات
10،17 4 2،739 3،191 

(0،000 

دالة عند مسةتوب 

0،07  

داالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 المجموعات
190،17 270 0،170 (270،4  

   212 100،34 اإلجمالي

 
العوامل المؤثرة علةي التوجهةات الفعليةة وجود االتافات لات داللة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم حود ومما سب   ستنتج 

 ، 3،191وفقةاً لمسةتوي التعلةيم حيةم وعةلا  يمةة االتبةار ااا المحسةوبة إلةى )لنركات النفق الهويتية الهادفة لتحسين هدائها البيئي 
   .270،4)   وللك بدرجات حرية 0،01مما يؤكد داللتها اإلحصائية عند مستوب )
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 العوامل المؤثرة علي التوجهات الفعلية لشركات النفط الكويتية الهادفة لتحساين أدائهاا البيئاي( اتجاهات المستقصي منهم  نحو 3
 وفقاً للمستوي اإلداري : 

العوامةةل المةةؤثرة علةةي للدراسةةة  حةةو الخاضةةعة شةةركات الةةنفق الهويتيةةة  لتحديةةد االالتافةةات بةةين اتجاهةةات المستقصةةي مةةنهم فةةي
وللك باالتاا المسةتوي اإلداري ،  ةام الباحةم بتطبية  هسةلوف التوجهات الفعلية لنركات النفق الهويتية الهادفة لتحسين هدائها البيئي 

 لتالي : ، حيم يمهن توضيح  تائج تحليل التباين وللك من الاد الجدود ا One- Way ANOVAتحليل التباين هحادي االتجاه 

 

 (8جدول رقم )

العوامل المؤثرة علي التوجهات االختالفات بين اتجاهات المستقصي منهم في شركات النفط الكويتية الخاضعة للدراسة نحو 
 باختالف المستوي اإلداري الفعلية لشركات النفط الكويتية الهادفة لتحسين أدائها البيئي

 مصدر التباين بيان
مجموع 

 المربعات

درجات 

 لحريةا

متوسط 

 المربعات
 ف )د,ح(

مستوى 

 الداللة

العوامةةةةةل المةةةةةؤثرة علةةةةةي 
التوجهةةةةات الفعليةةةةة لنةةةةركات 
النفق الهويتيةة الهادفةة لتحسةين 

 هدائها البيئي

بين 

 المجموعات
9،07 2 3،047 7،311 

0،000 

)دالةةةةةةةةةة عنةةةةةةةةةد 

  0،01مستوب 

داالل 

 المجموعات
100،10 210 0،924 (2 ،210  

  212 170،09 اإلجمالي

 
العوامل المؤثرة علةي التوجهةات الفعليةة ومما سب   ستنتج وجود االتافات لات داللة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم حود 

 ، 7،311وفقاً للمستوي اإلداري حيم وعلا  يمة االتبةار ااا المحسةوبة إلةى )لنركات النفق الهويتية الهادفة لتحسين هدائها البيئي 
   .210،2)   وللك بدرجات حرية 0،01ها اإلحصائية عند مستوب )مما يؤكد داللت

 
 النتائج والتوصيات :  

 
إن يالبية البحوث في المجاد البيئي تندر  في سيا  النمال  اإلعاحية فقق ، التةي تطةرح الطةوط مفاهيميةة إرشةادية   1)

تلةك النمةال  توضةح تنةهيلة عريضةة  بنهل عام دون التعر  لهيفية تحقيقها في الوا ع العملي . وعلةي الةريم مةن هن
، وليسا  مال  ه ماط المبنيةة   من الخصائص ، إال هن يالبيتها تمثل  مال  هطوار التي توعف التطور في و ا محدد

. وللةةك لاعتمةةاد علةةي فهةةرة تةةوافر فرعةةة االالتيةةار لةةدي النةةركات فةةي تقريةةر  -علةةي اسةةتخدام هيهةةل المصةةفوفة 
هي تزايةد إدرا  االهتمامةات البيئيةة  –ي ، وفهرة تنامي المستجيبة للبيئة عبر هته اصطةوار إستراتيجيتها / مركزها البيئ

 في االستراتيجيات والسياسات عبر هته اصطوار . 
لم تضع تلك البحوث عدد محدد من النمال  لقواعد وضع التصنيف المائةم لهةل شةركة ، بةل حةددت ه مةاط مثلةي يمثةل   2)

ابه مع الخصائص التنظيمية المحددة للنواتج المناسةبة ، والتةي تعتمةد علةي الرؤيةة الاالطيةة كل منها توليفة متفردة تتن
المتمثلة في وجود هكثر من إستراتيجية واحدة  ابلة للتطبي  وعدم افترا  تنامي االستجابة البيئيةة للنةركات فةي و ةا 

 رتر اصكثر تعبيرا  عن الوا ع .محدد عبر هطوار معينة كما في حالتي ه ماط ميلز وسنو واستراتيجيات بو
اعتماد العديد من البحةوث العمليةة علةي المصةطلحات متضةاربة المعنةي هو االسةتعارات المجازيةة مةن العلةوم اصالةرب   3)

علي  حو  ابل للتبةادد ، ومنهةا : الطةة التصةنيف، وعلةم التصةنيف المعنةي بدراسةة والمبةادل العامةة للتصةنيف العلمةي 
اد التعريف الطة التصنيف للسلسلة المتصلة الخطية علي سبيل المثاد ، تنير الطةة التصةنيف . ففي مج  وعلم اص ماط

مةع وجةود سلسةلة لقواعةد القةرار ممةا يعنةي   إلي اص ظمة التي تصنف الظواهر فةي مجموعةات رئيسةية ما عةة بالتبةادد
لو ةا . ومةن ثةم تصةبح إمها يةة وجود طور وحيد يتائم مع كل تصنيف النركة في فئتةين مةا عتين بالتبةادد فةي  فةس ا

 التطبي  العملي لتلك النمال  المنهوك في عحتها ،  ظرا  الن يالبية النركات ال يمهن وضعها في واحد   .
تنير يالبية الدراسات إلي تعريف برو تا د لمفهوم التنمية المستدامة دون التطر  صوجه القصور والتعار  في هتا   4)

 ة تفعيله عمليا  .التعريف وه سر الطر  لهيفي
هن يالبيةةة البحةةوث والدراسةةات الحديثةةة تسةةير فةةي اتجةةاه  مةةال  اص مةةاط / اصطةةوار والنمةةال  الاالطيةةة للتعامةةل مةةع   7)

 التعقيدات التنظيمية واإلستراتيجية .
و وجود االتافات لات داللة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم في شركات الةنفق الهويتيةة الخاضةعة للدراسةة  حة  1)

 االستجابة واصدائ البيئي بنركات النفق الهويتية وللك باالتاا النوع.
وجةود االتافةةات لات داللةةة إحصةةائية بةةين اتجاهةةات المستقصةةي مةةنهم حةةود ضةةرورة تطبيةة  إطةةار اسةةتراتيجي إلدارة   9)

 التهاليف البيئية وفقاً لمستوي التعليم.
مةةنهم حةةود ضةةرورة تطبيةة  إطةةار اسةةتراتيجي إلدارة  وجةود االتافةةات لات داللةةة إحصةةائية بةةين اتجاهةةات المستقصةةي  0)

 التهاليف البيئية وفقاً للمستوي اإلداري.
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وجود االتافات لات داللة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم في شركات الةنفق الهويتيةة الخاضةعة للدراسةة  حةو   7)
 سين هدائها البيئي وللك باالتاا النوع.العوامل المؤثرة علي التوجهات الفعلية لنركات النفق الهويتية الهادفة لتح

وجةةود االتافةةات لات داللةةة إحصةةائية بةةين اتجاهةةات المستقصةةي مةةنهم حةةود العوامةةل المةةؤثرة علةةي التوجهةةات الفعليةةة   10)
 لنركات النفق الهويتية الهادفة لتحسين هدائها البيئي وفقاً لمستوي التعليم.

مستقصةةي مةةنهم حةةود العوامةةل المةةؤثرة علةةي التوجهةةات الفعليةةة وجةةود االتافةةات لات داللةةة إحصةةائية بةةين اتجاهةةات ال  11)
 لنركات النفق الهويتية الهادفة لتحسين هدائها البيئي وفقاً للمستوي اإلداري.

 

 :  و في ضوء النتائج السابقة أمكن للباحث التوصل إلي مجموعة من التوصيات والتي تم عرضها فيما يلي

 خطيق وتحديد اصولويات عن طري  اإلدراك النامل والمنظم ص نطة شركات النفق .تطوير هسالير اتخال القرار والت  1)

   إعدار القوا ين واص ظمة والتعليمات التي توجر الوحدات اال تصادية بالتزام المعايير الدولية لات العا ةة بحمايةة البيئةة 2)
 والمجتمع من التلوث.

نطة الوحدة اال تصادية والقيام بةاإلجرائات الهفيلةة للحةد منهةا لهةي تنسةجم مةع   سعي اإلدارة إلى درئ الخطر الناجم عن ه 3)
 المتطلبات الدولية لحماية البيئة والمجتمع.

 

   حم الجهات اصكاديمية بإجرائ مزيد من الدراسات واصبحاث في مجاد ت ثير بعم العوامل الدافعة لاستجابة البيئية .4)

 لي تطبي   ظام مرن للتعامل مع عناعر البيئة الدااللية والخارجية .  حم مننوت النفق الهويتية ع7)

  ضةرورة تةدالل هدوات علةم اال تصةاد مةع علةم المحاسةبة للوعةةود إلةى  تةائج هفضةل لتقةارير بيئيةة سةليمة يمهةن اعتمادهةةا 1)
 والوثو  بها.

ها فةي البيئةة لتتضةمن  ظمةا لةةدارة البيئيةةة   إعةادة النظةر فةي الهياكةل التنظيميةة لنةركات الةنفق الهويتيةة التةي تةؤثر ه نةطت9)
 تختص ب مور البيئة بنهل سليم يساعد على الوفائ بااللتزامات والمتطلبات البيئية. 

  ضرورة  يام شةركات الةنفق الهويتيةة بإ نةائ  واعةد معلومةات للعمةل علةى تةوفير جميةع ه ةواع البيا ةات والمعلومةات لهةي 0)
رار التلوث البيئي وتهاليف عاجه مع ضرورة تجميع تلك البيا ات والمعلومةات علةى تساعد في إجرائ  ياس تهاليف هض

 هساس شامل ومنظم عن طري  االستفادة بخبرات المتخصصين في مختلف مجاالت المعرفة.

لك  ةرارات   يجر تحديد و ياس اثثار واصبعاد والنتائج البيئية الخاعة بقرارات تصةميم المنةتج والعمليةات التنةغيلية، وكةت7)
الحصود على اثالت والمعدات واالتيار مو ع المصنع من  بل شركات النفق الهويتية، وكتلك  ياس تهلفةة اثثةار البيئيةة 

 المحتملة وإدالالها بنهل منتظم ضمن متغيرات القرار اإلداري.
 
 المراجع :   

 
 أوال : المراجع العربية : 

 
علمةةـى للمحاسةةـبة البيئـيةةـة دراسةةـة تطبيـقيةةـة االتـباريةةـة علةةى القطةةـاع ، ا اإلطةةـار ال. 2004عمـااـر , طااـارح فتحاا    1)

  فـرع الخـرطـوم ، جـامعة القـاهرة ،  –، كليــة التجـارة  رســالة دكتـــــــوراهالصـناعي ا ، 
 ا ، مةةدالل مقةةـترح للمحاسةةـبة اإلداريةةة مةةن متطةةور بيئةةي ، دراسةةة تطبيقيةةة، ا2011شحـااـاتة , محمااد موسااـ  عااـل    2)

 رســالة ماجسـتيـر ييـر مننـورة ، كليــة التجـارة ، جامعـة المنوفيــة ،.
، ا ههميـة اإلفصـاح البيئي في إضفـائ النـرعيـة عـلـى اص نـطـة الرئيسةـية للنركةـات 2002الغـبارى , أيمـن فتحـ    3)

 . مـــس ، العــــدد الرابـع الرابـع ، ، كليــة التجـارة ، جامعـة عيـن ش المجـلة العلميـة لا تصـاد والتجـارةا ، 
، ا دراسةةـة تحليليةةـة لمنةةـهات  ظةةـام معلةةـومات المحـاسةةـبة اإلداريةةـة 2002القااـاضي , محمااـد بهااـاء الديااـن بديااـع   4)

، كليةةـة التجةةارة ،  المجلةةـة العلميةةـة لا تصـةةـاد والتجةةـارةالبيـئةةـية مةةع التطبيةةـ  عةةـلى  طةةـاع اصعمةةـاد فةةي مصةةـر ا ، 
 .  عـة عيــن شـمــس ، العـدد الـرابـع ، هكتــوبــر جام

 مجةـلةا التهـاليـف البيـئةـية االستثمـاريةـة وهثـرهةـا عةـلى معلـومةـات القـوائةـم المـاليةـة ا ،  ,2008حنـــا , نعيـم فيهـم   7)
 ـايـر.ين 30، كليــة التجـارة ، جـامعـة الز ـازيـ  ،العدد اصود ، المجلـد  البحـوث التجـاريـة

، ادور اإلفصةـاح المحاسةـبي عةـن اصدائ البيةـئي فـةـى ترشةـيد القةـرارات وتحسةـين .  2009صــالح , ابـراهيـم رضـا   1)
،كليــة التجـارة ، جامعةـة الز ـازيةـ  ، العةـدد اصود والثةـا ى ،  مجلـة البحـوث التجـاريـةجـودة التقـاريـر المـاليـة ا ، 

 وليــو ، ينـايـر ويـ 31المجلـد 
ا إدارة التهـاليةةـف البيـئةةـية ييةةـر المبةةـاشرة باسةةـتخدام منهةةـج التهـاليةةـف علةةـى  ,2007عــامااـر , محمااـد محمااـد علااـ    9)

، كليةةـة التجةةـارة ، جامةةـعة المنوفةةـية ، العةةـدد الـثةةـالم والةةـرابع ، يـولـةةـيو   مجلةةـة  فةةـا  جديـةةـدةهسةةـاس الننةةـاط ا ، 
 وهكتــوبــر ، 
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دراسةـة تحليلةـية  –، ا عـا ة مقـاييس تقـييــم اصدائ البيـئي بالمؤشةـرات المـاليةـة . 2002, عمـرو حسـين  عبــد البـر  0)
، كليـةـة المجلـة العلميـة لا تصةـاد والتجةـارة حالـة دراسـية ا ،  –مـن وا ـع تجـارف الصـناعات المـؤثـرة في البيـئـة 

 د اصود ، ينـايـر التجـارة ، جـامعـة عيـن شمــس ، العــد
، ا المحـاسـبة البيـئـية : اإلطةـار المقةـترح لةفصةـاح عةـن المعلةـومات البيـئـيةـة  . 2009, عبـد السـيد , نـاظـم حسـن  7)

 في النـظـام المحاسـبي المـوحـد ا ، مجـلة كليـة االدارة واال تصـاد ، جامـعـة البصـرة 
ـل مقةةـترح لتقـيـةةـيم اصدائ البيـئةةـي كبعةةـد الةةـامس فةةي منظومةةـة اصدائ ، ا مدالةة2003عبااـد الـدايااـم , صااـفاء محمااـد   10)

، جـامعة اإلسهنـدريـة ، العـدد الثـا ي  مجـلة كليــة التجـارة للبحوث العلميـةدراسـة ميدا يـة ا،  – ( BSC )المتوازن 
 ، المجلـد اصربعيـن ، سبتمــبــر.

ـل دور  ظةـم المحاسةـبة واإلدارة البيـئةـية لتحقـيةـ  التنميةـة المسـتدامةـة تفعية ,"2003عطيــة , عنـايـات حـامد محمـد   11)
 بنهـا ، جـامعة الز ـازيـ  ، العـــــدد الثـا ــــي ، . –، كليـة التجـارة  مجـلة الدراسات والبحـوث التجـاريـةا، 
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