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                                              مصر.  –المنوفية  -جامعة مدينة السادات -معهد الدراسات والبحوث البيئية

        

  مقدمةال 

  

الدول العربية اعتمدت على أساليب التنمية السريعة  في مدن الوطن العربي, أن معظم لقد زاد من تفاقم المشكالت وتنوعها

والتي بدورها تعتمد على االستغالل المكثف للموارد الطبيعية وباستخدام تقنيات اإلنتاج الحديثة التي في كثير من األحيان ال 

ال تتكافأ مع المجتمعات الحضرية والريفية ومعطياتها, مما تالئم الظروف البيئية. كما وأن سياسات توفير الخدمات يتم بصور  

 (1).والمشكالت البيئة يؤدي إلى زيادة معدل التدهور البيئي

ويمكن القول أن اإلتجاهات الرامية إلى التطبيق المتكامل لنظم اإلدارة البيئة فى الجهات الصناعية بالدول النامية تعد 

المتقدمة التي تركز على التطبيق العلمى لهذه النظم فهى تعد مكوناً رئيساً من مكونات نجاح  محدودة  للغاية بمثيالتها فى الدول

البيئية أمراً شائعاً بين المؤسسات والشركات فى  اإلدارةوتميز تلك الجهات الصناعية الرائدة فى العالم، فقد أصبح استخدام نظم 

أن يحدث من مشاكل تلوث عن عدم التطبيق السليم فى قليل من  الدول الصناعية والمتقدمة فى ذات الوقت رغم ما يمكن

ون وقوع األحيان، ولكن سرعان ما يتم تدارك األخطاء وتقييم الموقف والعمل على تقويمه على أسس علمية دقيقة للحيلولة د

 مشاكل التلوث مستقبالً .

 فإنه األضرار هذه عن األكبر المسئول هي عيةالصنا المؤسسات الطبيعية، وألن للموارد من االستنزاف العالم يعاني و

 هذه نشاط في تغيير إحداث في كبيرة بدرجة تسهم وقوانين تشريعات كسن تدابير وقائية اتخاذ خالل من بها البدء يتعين

 اله وخدمات سلعًا توفر المستدامة التنمية في مساهمة مؤسسات إلى للتلوث مسببة مؤسسات بها من المؤسسات، واالنتقال

االستدامة  من المستوى وهذا الحياة. لجودة ممكنة قيمة وأقصى تحقيقه سيئ ممكن بيئي أثر أقل إحداث مع ذات كفاءة، موارد

  .وعمالً  دراسة بيئي هدفها به، خاصة إدارة يتطلب

 

 البحث مشكلة  

، لدذا تمثلدت مشدكلة الدراسدة فدي من خالل المنهاج المقترح التأكيدد علدى أهميدة وضدرورة اإلدارة البيئيدة يحاول هذا البحث

 التساؤل اآلتي:  

 ؟ بدولة الكويت  الصناعية ةللمؤسس التميزما هو دور اإلدارة البيئية في تحقيق 

 ويحاول البحث الحالي اإلجابة على هذا التساؤل الرئيسي وبعض التساؤالت الفرعية المنبثقة عنه وهى: 

  األسرع خطًرا؟ما هي الملوثات البيئية الصناعية األكثر و 

   االضطرابات الصناعية التي قد تحدث وتهدد األنظمة البيئية؟تأثير ما مدى 

   اإلدارة البيئية؟ مبادئ ما هي 

   ؟تحقق الشركات الصناعية العاملة بدولة الكويت مزايا تنافسية كيف 

 بحث أهداف ال 

 على النحو اآلتي: إلى تحقيق مجموعة من األهداف، والتي يمكن صياغتها  يسعي هذا البحث

 .اإلجابة على تساؤالت الدراسة الحالية وذلك لمعرفة نوعية العالقة بين متغيرات الدراسة المختلفة 

  والمنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية  بدولة  –تحديد مدي وجود اختالفات بين قطاعي الصناعات البالستيكية

 ية.تطبيق مبادئ اإلدارة البيئ وذلك من حيث الكويت

  والمنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية  بدولة  –تحديد مدي وجود اختالفات بين قطاعي الصناعات البالستيكية

 .ا التنافسية التي تملكها كل منهاالمزاي وذلك من حيث الكويت

 بحثفروض ال

 وذلك كما يلي :  بحثتم صياغة فروض ال بحثالفي ضوء مشكلة وأهداف 

 وذلدك  ن قطاعي الصناعات البالستيكية  والمنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية  بدولة الكويدتال توجد اختالفات بي

 وفقا الختالف الخصائص الديموجرافية للمستقصي منهم .تطبيق مبادئ اإلدارة البيئية  من حيث

  فطيدة ( بدولدة الكويدتوالمنتجدات الكيماويدة والمشدتقات الن –ال توجد اختالفات بين قطاعي )الصناعات البالستيكية 

 .ا التنافسية التي تملكها كل منهاالمزاي وذلك من حيث

  ال توجددد عالقددة ذات داللددة احصددائية بددين تطبيددق اإلدارة البيئيددة فددي قطدداعي الصددناعات البالسددتيكية  والمنتجددات

 .التي تملكها كل منهاالكيماوية والمشتقات النفطية بدولة الكويت والمزايا التنافسية 
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 الدراسة ب اختيار موضوع  أسبا 

 اآلتي:  في نوجزها أسباب فى المؤسسات الصناعية لعدةاإلدارة البيئية  الباحث لموضوع اختيار يرجع

 لهدا، التنافسدية القددرة تعزيدز فدي مهدم دور لهدا والتدي المؤسسدة، فدي المسدتحدثة الوظدائف مختلف على التعرف (1)

والوظدائف  الجواندب بكافة محيطة المؤسسة تكون أن يستدعي لمالعا يشهده الذي االقتصادي االنفتاح وأن خاصة

 والبقاء. لالستمرار تؤهلها التي البيئية

المؤسسدة  وتسديير التخصدص اقتصداد ينددرج ضدمن فهو الساعة، حديث يعد الذي البيئي، االقتصاد على التعرف (2)

 بالمؤسسة. المتعلق البعد الجزئي فيه أخذنا ما إذا

 الفتدرة التي تشدهدها القانونية وااللتزامات التجديدات جراء من المؤسسات، منها تعاني تيال والتهديدات المشاكل (3)

 البيئي. المجال في األخيرة

 بحثمنهجية ال

 :عدة عناصر هي كما يلي في بحثتتضمن منهجية ال
 : الدراسة المكتبية ( 1)

البحث ، وتشمل الدراسة المكتبيدة علدي بياندات عدن مفهدوم استهدفت الدراسة المكتبية جمع البيانات الثانوية لتحقيق أهداف       

واألضرار البيئية السلبية للمخلفات الصناعية فدي الدوطن ، مفهوم وأنواع التلوث، وأهمية وأهداف اإلدارة البيئية، اإلدارة البيئية

فدي تطدوير أداء المؤسسدات تنافسدية ودور االسدتراتيجيات ال ،وعناصر الميزة التنافسية، دور، ومفهوم الميزة التنافسية، العربي

 .الصناعية

 ولقد اعتمد الباحث في الحصول علي البيانات الثانوية علي المصادر التالية: 

  البحوث والدراسات السدابقة التدي لهدا عالقدة بموضدوع البحدث ومدا تدم التوصدل إليده مدن نتدائر وتوصديات لدراسدة إمكانيدة

 االستفادة منها في البحث الحالي.

 دولة الكويتر الصادرة عن قاريالت. 

  الدراسة الميدانية:( 2)

، وتم تجميع هذه ختبار فروض البحث وتحقيق أهدافهاستهدفت الدراسة الميدانية جمع وتحليل البيانات األولية الالزمة ال

 .احث بإعدادهاالب قامالبيانات بواسطة قائمة استقصاء 

مجتمع البحث  ( 3)  

المشددتقات المنتجددات الكيماويددة و –الصددناعات البالسددتيكية ين فددي الشددركات الصددناعية )العددامليتمثددل مجتمددع البحددث مددن 

 .النفطية( بدولة الكويت

عينة البحث (4)  

فدي  عاملينوذلك في ضوء نسبة عدد ال شركة صناعيةولقد تم التوزيع النسبي لعينة كل . مفردة 444بلغ حجم عينة البحث 

 .مجتمع البحث

 نوع العينة ( 5) 

العداملين فدي الشدركات اعتمد الباحث علي العينة العشوائية الطبقية في اختيار المفردات المستهدفة مدن مجتمدع البحدث مدن       

 .مجال تطبيق الدراسة الحاليةالصناعية  بدولة الكويت 

  سات السابقة االطار النظري والدرا -7

 في المدن العربية فقد أعد المعهد العربي إلنماء المدن استبيانًا الحالية البيئية انسجاًما مع الجهود المبذولة لدراسة الوضعية

مبسًطا شمل العناصر األساسية التالية: حماية البيئة, النظافة العامة والتخلص من النفايات وتلوث الهواء.. وقد جاءت اإلجابات 

 قام به المعهد لتلك البيانات أمكن تلخيصمن معظم العواصم العربية وبعض المدن العربية الكبرى.. ومن واقع التحليل الذي 

  (1) المشكالت والتحديات البيئية التي تواجه المدن والبلديات فيما يلي

 .وجود الورش والمصانع داخل الكتلة السكنية 

 وجود معالجة جذرية لمكب النفايات. عدم 

 القمامة. عدم وجود مشاريع لالستفادة من 

 شبكة الصرف الصحي. عدم كفاية 

 لمزبلة العمومية من العمران في المدينة.قرب ا 

 .الزحف العمراني والصناعي غير المنظم والتهجير 

 تلوث الهواء. االختناقات المرورية والصناعية وما تسببه من 

 .عدم وجود مختبرات صناعية كافية أو عدم كفاية المختبرات الصناعية الموجودة 
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 صة نفايات المؤسسات الصناعية.النقص في األدوات الالزمة لعمليات النظافة وخا 

 .انجراف الشواطئ والواجهات البحرية 

 من محطات الصرف الصحي. الروائح الكريهة المنبعثة 

 .عدم توفير التدريب البيئي الصناعى  للمؤسسات الصناعية في مجاالت البيئة 

عية المتسددارع فددي كثيددر مددن الزيددادة الكبيددرة فددي عدددد السددكان والنمددو الحضددري والصددناعى للمؤسسددات الصددنا أدتولقددد 

ترتدب علدى ذلدك قصدور  المجتمعات الحضرية إلى تدهور الخدمات والمرافق فيها األمر الذي يهدد الصحة العامة والبيئة حيث

شدبكاتها وتجديددها حيدث أصدبح ال يغطدي النصدف، أمدا شدبكات  في خدمات النظافة وجمع النفايات وتقديم خدمات المياه وتمديد

جددًا  جزًءا بسيًطا ! باإلضافة إلى خدمات مكافحة التلوث وتحسين البيئة وحمايتها فأنها محددودة  تغطي إالالصرف الصحي فال

العمراندي والصدناعي فدي المنطقدة العربيدة علدى هدذا  في كثير من مدن البلدان العربية.. وإذا استمرت اتجاهات التحضر والنمو

وف تكدون أكثدر ازدحاًمدا وتلوثًدا ومدن ثدم غيدر مالئمدة لسدكن اإلنسدان وفقًدا سد المنوال، فأن المراكز الحضدرية والمددن الكبدرى

وانتدششار التصدحر وزيدادة حششدشرارة  الدولية نظًرا لتدمير البيئة الطبيعية حيدث إزالدة الكثيدر مدن المسداحات الخضدراء للمقاييس

ندتر هدذا التددهور والقصدور بسدبب عددة وقدد  .الجدو والمداء.. وغيرهدا األرض وتقليص طبقة األوزون وزيادة نسبة التلوث فدي

 عوامل منها: 

 .عدم تنسيق سياسات وبرامر تحسين البيئة الصناعية وباألخص فى المؤسسات الصناعية 

 الصناعية. البيئية تعدد الجهات المعنية بالخدمات 

 سدئولة عدن البيئدة األجهدزة المحليدة والمركزيدة الم تعقد العالقات بين البدرامر المختلفدة وذلدك باإلضدافة إلدى تعددد

  والخدمات فيها.

الدراسة المسحية التي قام بهدا المعهدد العربدي إلنمداء المددن حدول النظافدة العامدة والدتخلص مدن النفايدات  ومن واقع بيانات

مطددابا المنددازل والفندادم والمطدداعم ومحددالت البقالددة واألسددوام  المشدار إليهددا تبددين أن النفايددات المنزليدة والتددي تضددم مخلفددات

مدن نسدبة  من مجموع النفايات األخرى وهذه النسبة أعلى %87مدينة عربية تمثل  111والمستخلصة عن  المحالت التجاريةو

مخلفدات المبداني ممدا يعطدي النفايدات المنزليدة  من مجموع النفايات الصدلبة عددا %84مخلفات كل دول العالم والتي تقرب من 

شتراك كل فدرد مدن أفدراد المجتمدع فدي إنتاجهدا يوميًدا وبصدورة متكدررة وبكميدات ال أهمية بالغة ليس بسبب زيادة كميتها ولكن

وممدا يجعلهدا مدن التحدديات الكبيدرة  تغطي كل المساحة السكنية من المدينة مما يؤدي إلى إفسداد البيئدة السدكنية وتلوثهدا. بسيطة

 التي ينبغي مواجهتها والتخلص منها أو معالجتها.

متزايددة نظدًرا للنمدو االقتصدادي والحضدري والصدناعي حيدث تزايدد عددد السديارات  ة مروريدةتشهد المدن العربية حركدو

وجميعها يمثل  زيادة كبيرة وخصوًصا السيارات الخاصة وسيارات األجرة باإلضافة إلى النقل العام وآليات الخدمات والمرافق

 اع الشدوارع وبالتدالي ازدحامهدا ممدا يدؤدي إلدى اختناقداتوممدا يزيدد الحالدة سدوًءا عددم اتسد المديندة. بيئة مصدًرا كبيًرا لتلوث

ذلدك تلدوث الهدواء بأكسديد الكربدون  مرورية ويضاف إلى ذلك قدم السيارات واآلليات في كثير من المدن العربية ويترتب علدى

 وتعطيل حركة المرور.

ً  البيئية اإلدارة نظام تصميم يعتبرو ً  النظدام ذلدك أخدرى يعتبدر حيةنا ومن األعمال، ولمؤسسات للشركات اخياريا  ضدروريا

 وبصدفة الخدارج، إلدى منتجاتهدا تصددير طريدق الخارجيدة عدن التجدارة مجاالت فى والمؤسسات الشركات هذه تعامل حالة فى

  World Trade Organization – العدالم دول بدين بالتنسديق المنظمدة هدذه تقدوم الدوليدة، حيدث االتفاقيدات خالل من خاصة

 .الخدمات وتبادل والزراعية الصناعية والمنتجات السلع واستيراد تصدير عمليات تنظيم لمية ألغراضالعا التجارة

 :اآلتية العناصر من البيئية اإلدارة نظام ويتكون

  الشركة إلدارة البيئية السياسة (1)

ؤى بهششششذه ويقصشششششد  أمثلة من Environmental  Policy البيئية، اإلدارة تجاه اإلدارية والتطلعات السياسة الرُّ

 وإجراءات البيئية من االنبعاثات لكل والدولية المحلية بالمعايير وااللتزام البيئى التلوث من الحد البيئية: السياسات هذه

 البيئية . نظام اإلدارة لعناصر بالشركة العاملين تفهم نحو السعى إلى باإلضافة هذا العمل،

 البيئية: المراجعة (2)

 البيئيدة والمائيدة المراجعدة Environmental Auditing الهوائيدة االنبعاثدات مطابقدة مدن التحقدق تقدوم علدى

ً  المحلدى، البيئدة قدانون فدى الدواردة وللمعدايير للمعددالت الصدلبة والمخلفدات  الخاصدة كميدة االنحرافدات تحديدد وأيضدا

   .المعايير تلك عن الفعلية باالنبعاثات

  :  الصحيحة البيئية اإلجراءات اتخاذ  (3)

 عنه تسفر ما ضوء فىCorrective Environmental   Actionsالصحيحة البيئية اإلجراءات تلك اتخاذ ويتم  

 اإلجدراءات هدذه أمثلدة ومدن أو المؤسسدة، بالشدركة المطبدق البيئيدة اإلدارة نظام فى قصور أوجه من البيئية المراجعة

 .الصلبة ر المخلفاتتدوي إعادة أو المياه تلوث أو الهواء تلوث معدالت تخفيض

 التشغيل: ومخرجات مدخالت وتسجيل البيئية الحالة سجل  (4)

 ومواد خامات من المدخالت Environmental Record عناصر على الرقابة إحكام السجل ألغراض ذلك استخدام ويتم

ً  ووقود، وتغليف تعبئة ومواد مساعدة  صدلبة، ومخلفدات تدام، غيدر جوإنتدا تام إنتاج : من المخرجات على الرقابة تحقيق وأيضا

 مدع ومقارنتهدا الفعليدة االنبعاثدات ومعددالت كميات تتبع فى السجل ذلك على االعتماد ويتم  .هوائية ومخلفات سائلة، ومخلفات

  .التنفيذية والئحته البيئة قانون فى الواردة المعدالت
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 البيئى: األداء تقارير إعداد  (5)

 خالل إنجازها تم التى  Environmental Performance Reporting البيئية األنشطة دورية توضح تقارير إعداد يتم

 الشركة إلدارة توضح إدارية أهداف هذه التقارير إعداد ويحقق البيئية، والمتابعة الرقابة وظيفة إنجاز أجل من الماضية الفترة

 كما  .للشركة البيئية باألنشطة المحيط مجتمعال إعالم ألغراض التقارير هامة هذه تعتبر كما للشركة، البيئى األداء مستوى

  .للشركة البيئى األداء مستوى تحسين على اإلدارة معاونة التقارير إلى تلك وإصدار إعداد يؤدى

 : لي نظم اإلدارة البيئية فيما يليتتمثل أسباب االحتياج او

فضه التعامل مع الشركات التي ال تطبق تنامي وعي المستهلك الذي أصبح يطلب المنتجات التي تحافظ علي البيئة ور -

 نظم اإلدارة البيئية. 

 أصبح تطبيق نظم اإلدارة البيئية شرطا من شروط الدخول الي األسوام العالمية. -

 تساعد نظم اإلدارة البيئية علي إدخال تحسينات في نظم االنتاج ودراسة دوره حياة المنتر.  -

 قة وتقليل تكلفتها أو استبدالها بمصادر جديدة للطاقة. تساعد نظم اإلدارة البيئية علي ترشيد الطا -

تساعد نظم اإلدارة البيئية علي التقليل من المخلفات أو منعها وذلك بتقليل الخامات المستخدمة وضبط الماكينات  -

 وإعادة التدوير لبعض المواد والمنتجات.

التي تساعدها في إصدار تعليمات للحفاظ علي البيئة  تساعد نظم اإلدارة البيئية في إمداد الدول بالمعلومات والمقاييس -

  لرقابة والمتابعة لألداء البيئي.، واستخدام تلك النظم كتشريعات وقوانين ل

إلى كسب ميزة تنافسية على غيرها من المنظمات العاملة في  -في ظل البيئة شديدة التنافسية -وتسعى المنظمات المعاصرة

 افة قيمة للعميل وتحقيق التميز عن طريق استغالل إمكانياتها ومواردها المختلفةنفس النشاط وذلك من خالل إض

وتتحقق الميزة التنافسية من خالل االستغالل األفضل لإلمكانيات والموارد الفنية والمادية والتنظيمية باإلضافة إلى 

 .ها من تصميم وتطبيق استراتيجياتها التنافسيةالقدرات والكفاءات وغيرها من اإلمكانيات التي تتمتع بها المنظمة والتي تمكن

( عددام Selzmickم، لكددن يمكددن عددزوه إلددى )1191( عددام Chamberlinظهددر مفهددوم الميددزة التنافسددية علددى يددد )ولقددد 

 م، الذي ربط الميزة بالقدرة.1141

دة أكثدر فعاليدة مقارندة ( إلى أن الميزة التنافسية تنشأ بمجرد وصول المنظمدة إلدى اكتشداف طدرم جديدPorterحيث يشير )

 بتلك المستعملة من قبل المنافسين، أي بمجرد إحداث المنظمة لعملية اإلبداع، أي أن جوهر الميزة التنافسية هو اإلبداع.

 مصادر الميزة التنافسية ما يلي:شومن أهم 

 السلعة أو الخدمة:  حيث تكون لها ميزة ال تتمتع بها منتجات المنافسين. -

 ز في تصميم وتنفيذ الحملة اإلعالنية أو تكاليف الترويح أو أسلوب البيع.التروير: التمي -

 التقنية: استخدام تقنية جديدة تحقق جودة عالية ووفورات. -

 البحوث: الحصول على البيانات والمعلومات في الوقت المناسب. -

 ر.الموارد البشرية: امتالك أفراد ذوي مهارات عالية وإدارية وقدرة على اتخاذ القرا -

أدت التغيرات في بيئة األعمال إلى حدوث ثورة في استراتيجيات التنافس التي تستخدمها المنظمات لتسدتطيع اسدتخدام ولقد 

المددوارد الصددحيحة التددي تسدداعد علددى التصددميم المتجدددد واالبتكدداري، وإنتدداج منتجددات ذات جددودة عاليددة، واالسددتجابة السددريعة 

 للتغيرات المتالحقة في األسوام.

الوقت الحاضر فقدد زاد االهتمدام بمدوارد المنظمدة كأسدار إلسدتراتيجيتها، وأصدبح المددخل المبندي علدى المدوارد مدن وفي 

المداخل الحديثة والذي يؤكد على ضرورة تركيز المنظمات على مواردها المتفردة أو قدرتها المتميزة مقارنة بمنافسيها، األمر 

 اتها التنافسية للحصول على ميزات تنافسية.الذي يساعد المنظمات على صياغة استراتيجي

 وتقوم المنظمات بتدعيم قدرتها التنافسية من خالل عدد من الوسائل واألساليب منها:

 االستثمار المستمر في الموارد والقدرات: (1)

مددة تتطلددب بمددرور الوقددت تسددتهلك غالبيددة المددوارد الموجددودة بالمنظمددة، ولددذلك فددإن اإلسددتراتيجية الناجحددة والفعالددة للمنظ

االستثمار من أجل حماية وبناء الموارد القيمة. ولذلك فإذا ما تجاهلت المنظمة اسدتمرارية االسدتثمار فدي المدوارد أو فشدلت فدي 

االستثمارات المبكرة فإن ذلك يمثل تمهيداً بأن المنظمة قد أغلقت علدى نفسدها أبدواب النجداح، ويسدمح عددم االسدتثمار ل خدرين 

 ة.بأن يسبقوا المنظم

ويتطلب االستثمار المستمر للموارد والقدرات مالحظة ومتابعة الموارد والقدرات القيمة التي تكمن فدي األقسدام واإلدارات 

المختلفة بالمنظمدة وتنميتهدا حتدى يظهدر مددى مسداهمة كدل منهدا. كمدا يتطلدب االسدتثمار المسدتمر تحليدل الوضدع االسدتراتيجي 

 ن أي عدم إغفال اختبار ديناميكية التنافس التي تحدد جاذبية الصناعة. للمنظمة، وأيضا استثمارات المنافسي

 ترقية أو تكبير الموارد والقدرات:  (2)

قد تجد بعض المنظمات أن مواردها وقدراتها الجوهرية يسهل تقليدها أو نسخها أو انتقالها إلى خارج حددود المنظمدة ومدن 

نتهدا السدوقية، لدذا يتطلدب ترقيدة مواردهدا وقددراتها. ويمكدن أن تدتم الترقيدة بعددة ثم تفقد الميزة التنافسية التي تحققها وأيضدا مكا

طرم منها تقوية الموارد والقدرات الموجودة بزيادة جودتها، أو إضافة موارد مكملدة تعظدم مركدز المنظمدة فدي األسدوام التدي 

اذبية، أو تحويل الموارد والقدرات الحالية إلى تتواجد بها، أو إضافة موارد جديدة تمكن المنظمة من الدخول في صناعة أكثر ج

 صناعات أكثر جاذبية. 
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 رفع أو توظيف الموارد والقدرات: (3)

أن المنظمة عندما ال تستغل مواردها القيمة استغالال كامال في األسوام التي تتواجد بها،  Prahalad and Hamelيرى 

ها وقدراتها في قطاعات أو صناعات أخرى يمكن أن تخلق قيمة أو فإنها تعمل على رفع أو توظيف أو زيادة استغالل موارد

 ميزة تنافسية. 

 : البحثتحليل واختبار فروض  -8

 الفرض األول:  -8/1

تطبيق مبادئ لهذا البحث والخاص بمدي  وليناقش هذا الجزء نتائر التحليل اإلحصائي الخاصة باإلجابة علي السؤال األ 

، والتعرف علي مدي لصناعات البالستيكية والمنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية بدولة الكويت اإلدارة البيئية في قطاعي ا

مدي تطبيق مبادئ اإلدارة وجود اختالف معنوي في المدى المدرك من قبل المسئولين في القطاعين محل الدراسة من حيث 

 البيئية .

قطاعي الصناعات البالستيكية والمنتجات الكيماوية والمشتقات ي ولتحديد مدى االختالف بين اتجاهات المستقصي منهم ف   

وذلك نحو (، والجنسية، وعدد سنوات الخبرة، لمؤهل العلميباختالف خصائصهم الديموجرافية )النوع، وا النفطية بدولة الكويت

بتطبيق األسلوبين اإلحصائيين  ومن ثم؛ اختبار صحة الفرض الثاني من فروض الدراسة، حيث قام الباحثواقع االدارة البيئية 

 التاليين:

أسلوب الوصف اإلحصائي باستخدام كل من الوسط الحسابي )كمقيار للنزعة المركزية( واالنحراف المعياري )كمقيار  (أ

 للتشتت(، باإلضافة إلى اختبار "ت" لعينتين مستقلتين، وذلك بالنسبة للمتغير الديموجرافي المتعلق بالنوع .

تباين أحادي االتجاه, وذلك بالنسبة للمتغيرات الديموجرافية المتعلقة بكل من )المؤهل العلمي،  وعدد أسلوب تحليل ال (ب

 (.برة ، والجنسيةسنوات الخ

 وقد تمثلت نتائر استخدام هذين األسلوبين اإلحصائيين فيما يلي:

سددتيكية والمنتجددات الكيماويددة والمشددتقات قطدداعي الصددناعات البالواقددع االدارة البيئيددة فددي (  اتجاهددات المستقصددي مددنهم  نحددو 1

 وفقاً للنوع: النفطية بدولة الكويت

قطاعي واقع االدارة البيئية في للدراسة نحو  الخاضعين القطاعينلتحديد االختالفات بين اتجاهات المستقصي منهم في 

قام الباحث بتطبيق أسلوب  ،اختالف النوعوذلك ب الصناعات البالستيكية والمنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية بدولة الكويت

الوصف اإلحصائي باستخدام كل من الوسط الحسابي )كمقيار للنزعة المركزية( واالنحراف المعياري )كمقيار للتشتت(، باإلضافة 

 .لنتائر كما هو موضح بالجدول رقمإلى اختبار "ت" لعينتين مستقلتين, حيث جاءت ا

ى وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم في القطاعين الخاضعين  ( عل1وتؤكد نتائر الجدول رقم )

البيئية ، واقع اإلدارة البيئية(  ، ومتطلبات اإلدارة)مفهوم اإلدارة البيئية وذلك باختالف النوعواقع االدارة البيئية للدراسة نحو 

( 9,997، 9,947، 6,674تبار "ت" لعينتين مستقلتين )ت المحسوبة = )كل على حده(, وذلك باختالف النوع، حيث بلغت قيم اخ

للثالث متغيرات على التوالي، كما تؤكد النتائر على عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين اتجاهات اتجاهات المستقصي منهم 

 وذلك باختالف النوع.مزايا االدارة البيئية في القطاعين الخاضعين للدراسة  نحو 

 

وذلك واقع االدارة البيئية للدراسة نحو   القطاعين الخاضعيناالختالفات بين اتجاهات المستقصي منهم في : (1جدول رقم )

 باختالف النوع

 النشششششوع المتغير   
اختبار "ت"  الوصف اإلحصائي

 )درجات حرية(
 مستوى الداللة

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي

 مفهوم  اإلدارة البيئية  
)دالة عند  6,669 6,674 6,716 4,44 ذكور

 (674) 1,67 4,94 إناث (6,64مستوى 

 مزايا اإلدارة البيئية  
 1,966 6,466 9,64 ذكور

 )غير دالة( 6,180
 (674) 6,440 9,11 إناث

 متطلبات اإلدارة البيئية 
)دالة عند  6,666 9,647 6,096 9,11 ذكور

 (674) 6,816 6,16 إناث (6,61ى مستو

 واقع اإلدارة البيئية   
)دالة عند  6,664 9,997 6,816 6,474 ذكور

 (674) 6,746 6,144 إناث (6,64مستوى 

 وفقاً للمؤهل العلمي :واقع اإلدارة البيئية  ( اتجاهات المستقصي منهم  نحو 2

وذلك باختالف واقع االدارة البيئية للدراسة نحو   القطاعين الخاضعين لتحديد االختالفات بين اتجاهات المستقصي منهم في

، حيث يمكن توضيح نتائر تحليل  One- Way ANOVAالمؤهل العلمي ، قام الباحث بتطبيق أسلوب تحليل التباين أحادي االتجاه 

 وذلك من خالل الجدول التالي : رة البيئية واقع االداللدراسة نحو   القطاعين الخاضعينالتباين بين اتجاهات المستقصي منهم في 
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للدراسة نحو واقع  القطاعين الخاضعينالمستقصي منهم في نتائج تحليل التبيان أحادي االتجاه بين اتجاهات : (2جدول رقم )

 .باختالف المؤهل العلمي  اإلدارة البيئية

 درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات 
متوسط 

 ربعاتالم
 مستوى الداللة ف )د,ح(

مفهوم اإلدارة 
 البيئية
 

 4,17 6,444 4 16,666 بين المجموعات
)دالة عند  6,661
 (6,61مستوى 

 (674، 4) 6,011 674 144,41 داخل المجموعات
   671 104,041 اإلجمالي

مزايا اإلدارة 
 البيئية 
 

 4,161 9,691 4 16,164 بين المجموعات
عند )دالة  6,666
 (6,61مستوى 

 (674، 4) 6,894 674 174,16 داخل المجموعات
   671 118,644 اإلجمالي

متطلبات 
 اإلدارة البيئية 

 

)دالة عند  6,666 0,766 4,691 4 10,164 بين المجموعات
 (6,61مستوى 
 

 (674، 4) 6,411 674 141,17 داخل المجموعات
   671 104,964 اإلجمالي

دارة واقع اإل
 البيئية 

 

 4,174 9,44 4 14,10 بين المجموعات
دالة عند  6,666)

 (6,61مستوى 
 (674، 4) 6,816 674 181,14 داخل المجموعات

   671 119,9 اإلجمالي

 

المؤهل ومما سبق نستنتر وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم حول واقع اإلدارة البيئية  موزعة حسب 

 العلمي من حيث : 

 ( ممددا يؤكددد داللتهددا اإلحصددائية عنددد مسددتوى 4,17مفهددوم اإلدارة البيئيددة  : حيددث وصددلت قيمددة اختبددار "ف" المحسددوبة إلددى ،)

 ( .4،674) ( وذلك بدرجات حرية 6,61)

 ( 4,161مزايا اإلدارة البيئيدة  : حيدث وصدلت قيمدة اختبدار "ف" المحسدوبة إلدى)،  اإلحصدائية عندد مسدتوى ممدا يؤكدد داللتهدا

 ( .4،674( وذلك بدرجات حرية )6,61)

 ( مما يؤكدد داللتهدا اإلحصدائية عندد مسدتوى 0,766متطلبات اإلدارة البيئية  : حيث وصلت قيمة اختبار "ف" المحسوبة إلى ،)

 (.674،4( وذلك بدرجات حرية )6,61)

 (، ممدا يؤكدد داللتهدا اإلحصدائية عندد مسدتوى 4,174إلدى ) واقع اإلدارة البيئيدة   : حيدث وصدلت قيمدة اختبدار "ف" المحسدوبة

 (.674،4( وذلك بدرجات حرية )6,61)

 : لعدد سنوات الخبرةاتجاهات المستقصي منهم  نحو واقع اإلدارة البيئية  وفقاً ( 3

ئية وذلك باختالف عدد للدراسة نحو واقع اإلدارة البي القطاعين الخاضعينلتحديد االختالفات بين اتجاهات المستقصي منهم في 

، حيث يمكن توضيح نتائر تحليل  One Way ANOVAسنوات الخبرة ، قام الباحث بتطبيق أسلوب تحليل التباين أحادي االتجاه 

 .(9للدراسة نحو واقع اإلدارة البيئية، وذلك من خالل الجدول رقم ) القطاعين الخاضعينالتباين بين اتجاهات المستقصي منهم في 

 

للدراسة نحو واقع  القطاعين الخاضعينالمستقصي منهم في نتائج تحليل التبيان أحادي االتجاه بين اتجاهات  (:3قم )جدول ر

   .عدد سنوات الخبرةاإلدارة البيئية وفقا ل

 درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات 
متوسط 

 المربعات
 مستوى الداللة ف )د,ح(

مفهوم اإلدارة 

 ئية البي

 

 4,490 9,64 9 1,10 بين المجموعات
)دالة عند  6,666

 (6,61مستوى 
 (674، 9) 6,401 674 146,10 داخل المجموعات

  677 141,96 اإلجمالي

مزايا اإلدارة 

 البيئية 

 

 4,101 4,64 9 16,16 بين المجموعات
)دالة عند  6,666

 (6,61مستوى 
 (674، 9) 6,010 674 180,14 داخل المجموعات

  677 177,60 اإلجمالي

متطلبات اإلدارة 

 البيئية 

 

)دالة عند  6,666 7,011 4,466 9 19,400 بين المجموعات

 (6,61مستوى 

 

 (674، 9) 6,466 674 191,40 داخل المجموعات

  677 144,160 اإلجمالي

واقع اإلدارة 

 البيئية 

 

)دالة عند  6,66) 9,816 6,118 9 6,846 بين المجموعات

 (6,61مستوى 

 

 (674، 9) 6,490 674 194,01 داخل المجموعات

  677 197,90 اإلجمالي

 

ومما سبق نستنتر وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم حول واقع اإلدارة البيئية موزعة حسب 

 عدد سنوات الخبرة  من حيث: 

 (، ممددا يؤكددد داللتهددا اإلحصددائية عنددد مسددتوى 4,490وصددلت قيمددة اختبددار "ف" المحسددوبة إلددى ) مفهددوم اإلدارة البيئيددة : حيددث

 ( .9،674( وذلك بدرجات حرية ) 6,61)

 ( ممددا يؤكددد داللتهددا اإلحصددائية عنددد مسددتوى 4,101مزايددا اإلدارة البيئيددة  : حيددث وصددلت قيمددة اختبددار "ف" المحسددوبة إلددى ,)

 ( .9،674( وذلك بدرجات حرية ) 6,61)
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 ( ممدا يؤكدد داللتهدا اإلحصدائية عندد مسدتوى 7,011متطلبات اإلدارة البيئية  : حيث وصلت قيمة اختبار "ف" المحسدوبة إلدى ،)

 ( .674،9( وذلك بدرجات حرية ) 6,61)

 ( ممددا يؤكددد داللتهددا اإلحصددائية عنددد مسددتو9,816واقددع اإلدارة البيئيددة  : حيددث وصددلت قيمددة اختبددار "ف" المحسددوبة إلددى ،) ى

 ( .674،9( وذلك بدرجات حرية ) 6,61)

وفي ضوء نتائر التحليل اإلحصائي السابق ونتائر اختباري "ت" و " ف"، فإنه يجب رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل، 

 قطاعي الصناعات البالستيكية والمنتجات الكيماويةأي أنه يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم في 

باختالف خصائصهم الديموجرافية )النوع، المؤهل العلمي ، عدد سنوات الخبرة ، الجنسية (، وذلك   والمشتقات النفطية بدولة الكويت

 في كل منهما .نحو واقع اإلدارة البيئية 

 : نيالفرض الثا -8/2

 بالمزايا التنافسيةلهذا البحث والخاص  نيايناقش هذا الجزء نتائر التحليل اإلحصائي الخاصة باإلجابة علي السؤال الث       

، والتعرف علي مدي وجود اختالف قطاعي الصناعات البالستيكية والمنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية بدولة الكويت ل

 ا .المزايا التنافسية التي تملكها كل منهمعنوي في المدى المدرك من قبل المسئولين في القطاعين محل الدراسة من حيث 

ولتحقيق ذلك تم استخدام اختبار ولكوكسن لقيار معنوية االتجاه العام إلجابات المسئولين ) المستقصي منهم ( في قطداعي       

الصناعات البالستيكية والمنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية بدولة الكويت ، كما تم استخدام اختبار مان ويتني لقيار معنوية 

 : وذلك علي النحو التالي طات عينتي القطاعين االختالف بين متوس

للمزايا التنافسية لقطاعي الصناعات البالستيكية والمنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية بدولة )أ( تحديد معنوية االتجاه  

 : الكويت

وذلدك مدن  ين للدراسدةوجدود مزايدا تنافسدية فدي القطداعين الخاضدعبمدي يتناول هذا الجزء اإلجابة عن التساؤل الخاص     -1

 . امتالكهم لمزايا تنافسيةخالل التعرف علي إدراك المسئولين بالقطاعين محل الدراسة  نحو مدي 

 وكانت النتائج التي تم التواصل إليها علي النحو التالي : 

 عينة قطاع الصناعات البالستيكية  :   (أ)

ومتوسححد درجححات  للمزايححا التنافسححيةيكية بدولححة الكويححت قطححاع الصححناعات البالسححت امححتال ( مححدي 4يوضححا الجححدول رقححم )    

 االهتمام لكل منها ، ومعنوية االتجاه العام إلجابات المستقصي منهم في قطاع الصناعات البالستيكية بدولة الكويت. 

 

ات نتائج اختبار ولكوكسن لقياس معنوية االتجاه العام إلجابات المستقصي منهم في قطاع الصناع: (4جدول رقم )

   .امتالكه لمزايا تنافسيةالبالستيكية بدولة الكويت حول مدي 
 المتوسط  بيان   م

 ( 141)ن=

Wilcoxon  

 (z) قيمة  

 مستوي الداللة 

 **6.66  1,66- 9,41 امتالك مزايا تنافسية مدي  1

 6.64مستوي الداللة عند          ن= حجم العينة                   
 .صائي لبيانات الدراسة الميدانيةإلحالمصدر : التحليل ا

 

 : ( ما يلي4حيث يتضح من الجدول رقم )

  وهذا يعني أن درجة إدراك المستقصي 9,91امتالك مزايا تنافسية بلغ المتوسط العام إلجابات المستقصي منهم عن مدي ،

معا تقع عند المستوي  ايا تنافسيةامتالك مزمنهم ) المسئولين في قطاع الصناعات البالستيكية بدولة الكويت ( عن مدي 

، ومن ثم يعكس هذا المتوسط ميال عاليا س نقاط" علي مقيار ليكرت للموافقة ذي الخم يمتلك ميزة تنافسية بدرجة كبيرة"

  امتالكهم مزايا تنافسية .من جانب المستقصي منهم في قطاع الصناعات البالستيكية  نحو االعتقاد في 

   وفي صورة واضحة ومتسقة ، وذلك كبيرة جدا من الناحية اإلحصائية الداللة معنويا وبدرجةبوجه عام  كان مستوي ،

 .امتالكهم لمزايا تنافسيةفيما يتعلق باتجاه المستقصي منهم نحو مدي 

 صناعات البالستيكية بدولة في قطاع ال بالحصول وامتالك مزايا تنافسية نتر الباحث أن هناك اهتمام كبيرامما سبق يست

 .الكويت

 ( عينة قطاع المنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية بدولة الكويت:2)

قطداع المنتجدات الكيماويدة والمشدتقات النفطيدة بدولدة الكويدت  ومتوسدط  امتاك مزايا تنافسدية فدي ( 4يوضح الجدول رقم )

ع المنتجدات الكيماويدة والمشدتقات النفطيدة درجات االهتمام لكل منها ، ومعنوية االتجاه العام إلجابات المستقصي منهم فدي قطدا

 بدولة الكويت. 
 

 

 

 

قطاع المنتجات الكيماوية نتائج اختبار ولكوكسن لقياس معنوية االتجاه العام إلجابات المستقصي منهم في : (5جدول رقم )

   .امتالكه لمزايا تنافسيةبدولة الكويت حول مدي  والمشتقات النفطية



 متعب سعود مانع

00 

 

 مستوي الداللة  (zقيمة )  Wilcoxon ( 100)ن= المتوسط  بيان   م

 **6.66  16,67- 4,66 مدي امتالك مزايا تنافسية 1

 6.64ن= حجم العينة                            مستوي الداللة عند 
 .صائي لبيانات الدراسة الميدانية: التحليل اإلحالمصدر

 

 : ( ما يلي5حيث يتضا من الجدول رقم )

 وهذا يعني أن درجة إدراك  4,66ام إلجابات المستقصي منهم عن مدي امتالك مزايا تنافسية بلغ المتوسط الع ،

المستقصي منهم ) المسئولين في قطاع المنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية بدولة الكويت ( عن مدي امتالك مزايا 

مقيار ليكرت للموافقة ذي الخمس نقاط ، ومن ثم تنافسية معا تقع عند المستوي "يمتلك ميزة تنافسية بدرجة كبيرة " علي 

يعكس هذا المتوسط ميال عاليا من جانب المستقصي منهم في قطاع المنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية نحو االعتقاد 

 امتالكهم مزايا تنافسية . في 

  ، وفي صورة واضحة ومتسقة ، وذلك  بوجه عام  كان مستوي الداللة معنويا وبدرجة كبيرة جدا من الناحية اإلحصائية

 فيما يتعلق باتجاه المستقصي منهم نحو مدي امتالكهم لمزايا تنافسية .

  مما سبق يستنتر الباحث أن هناك اهتمام كبيرا  بالحصول وامتالك مزايا تنافسية في قطاع المنتجات الكيماوية والمشتقات

 النفطية بدولة الكويت .

 : امتالكهم مزايا تنافسيةمعنوية بين إجابات المسئولين في القطاعين حول مدي  ج( تحديد مدي وجود اختالفات

يتناول هذا الجزء التوصل إلي مدي وجود اختالفات معنوية  بين إجابات المسئولين في قطاعي المنتجات البالستيكية       

 واختبار صحة الفرض  كهم مزايا تنافسية امتال، و قطاع المنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية بدولة الكويت حول مدي 

 من فروض البحث . الثالث

 وكانت النتائر التي تم التواصل إليها علي النحو التالي: 

  و قطاع المنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية بدولة الكويت ، قطاعي المنتجات البالستيكيةتشير متوسطات اإلجابة ،

" علي مقيار ليكرت ذي يمتلك ميزة تنافسية بدرجة كبيرة "ند المستويتوسطات تلك اإلجابات عحيث جاءت م

 الخمس نقاط .

( إلي وجود اختالفات معنوية بين إدراك المستقصي منهم في قطاعي المنتجات الكيماوية 0تشير بيانات الجدول رقم ) -

 .مدي امتالكهم مزايا تنافسية والمشتقات النفطية بدولة الكويت نحو 

 يل السابق إلي رفض صحة فرض العدم وقبول الفرض البديل ، أي أنه توجد اختالفات ذو داللة إحصائية يقودنا التحل

 .امتالكهم مزايا تنافسيةبين قطاعي المنتجات البالستيكية والمنتجات الكيماوية والمشتقان النفطية  وذلك من حيث مدي 

 

اجابات المسئولين في القطاعين  محل تالف بين متوسطات نتائج اختبار مان ويتني لقياس معنوية االخ: (6جدول رقم )

 .سيةامتال  مزايا تنافالدراسة حول مدي 
 (1)  بيان   م

 141ن= 

(6) 

 100ن= 

 مان ويتني   

 (z) قيمة 

 مستوي الداللة 

 **6,66  6,414- 4,66 9,41 مدي امتالك مزايا تنافسية 1

 نتجات البالستيكية    .متوسط اإلجابات لشريحة المسئولين في قطاع الم (1)
 متوسط اإلجابات لشريحة المسئولين في قطاع المنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية (6)

 ن= حجم العينة . 

 6.64** مستوي الداللة عند   

 

 :وصياتتالنتائج وال

  
 يمكن استخالص النتائج التالية: هذا البحثمن خالل 

  :ي تواجه المدن والبلديات فيما يلي المشكالت والتحديات البيئية الت يمكن تلخيص (1)
 .وجود الورش والمصانع داخل الكتلة السكنية 

 وجود معالجة جذرية لمكب النفايات. عدم 

 القمامة. عدم وجود مشاريع لالستفادة من 

 شبكة الصرف الصحي. عدم كفاية 

 .قرب المزبلة العمومية من العمران في المدينة 

 ظم والتهجير.الزحف العمراني والصناعي غير المن 

 تلوث الهواء. االختناقات المرورية والصناعية وما تسببه من 

 .عدم وجود مختبرات صناعية كافية أو عدم كفاية المختبرات الصناعية الموجودة 

 .النقص في األدوات الالزمة لعمليات النظافة وخاصة نفايات المؤسسات الصناعية 

 .انجراف الشواطئ والواجهات البحرية 

  من محطات الصرف الصحي. الكريهة المنبعثةالروائح 

 .عدم توفير التدريب البيئي الصناعى  للمؤسسات الصناعية في مجاالت البيئة 
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واقع اإلدارة البيئية وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم في القطاعين الخاضعين  للدراسة نحو ( 6) 

)كل على حده(, وذلك باختالف دارة البيئية ، ومتطلبات اإلدارة البيئية ، واقع اإلدارة البيئية (  ) مفهوم اإلوذلك باختالف النوع

( للثالث متغيرات على التوالي، كما 9,997، 9,947، 6,674النوع، حيث بلغت قيم اختبار "ت" لعينتين مستقلتين )ت المحسوبة = 

ائية بين اتجاهات المستقصي منهم في القطاعين الخاضعين للدراسة  نحو تؤكد النتائر على عدم وجود اختالفات ذات داللة إحص

 وذلك باختالف النوع .مزايا االدارة البيئية 

( وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم حول واقع اإلدارة البيئية  موزعة حسب المؤهل العلمي من 9)

 حيث : 

 (، مما يؤكد داللتها اإلحصائية عند مستوى 4,17يث وصلت قيمة اختبار "ف" المحسوبة إلى )مفهوم اإلدارة البيئية  : ح

 ( .4،674) ( وذلك بدرجات حرية 6,61)

 ( مما يؤكد داللتها اإلحصائية عند مستوى 4,161مزايا اإلدارة البيئية  : حيث وصلت قيمة اختبار "ف" المحسوبة إلى ,)

 ( .4،674( وذلك بدرجات حرية )6,61)

 ( مما يؤكد داللتها اإلحصائية عند مستوى 0,766متطلبات اإلدارة البيئية  : حيث وصلت قيمة اختبار "ف" المحسوبة إلى ،)

 (.674،4( وذلك بدرجات حرية )6,61)

 ( مما يؤكد داللتها اإلحصائية عند مستوى4,174واقع اإلدارة البيئية   : حيث وصلت قيمة اختبار "ف" المحسوبة إلى ،) 

 (.674،4( وذلك بدرجات حرية )6,61)

( وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم حول واقع اإلدارة البيئية موزعة حسب عدد سنوات الخبرة  4)

. 

مستقصي ، وهذا يعني أن درجة إدراك ال 9,91بلغ المتوسط العام إلجابات المستقصي منهم عن مدي امتالك مزايا تنافسية ( 4)

منهم ) المسئولين في قطاع الصناعات البالستيكية بدولة الكويت ( عن مدي امتالك مزايا تنافسية معا تقع عند المستوي "يمتلك 

ميزة تنافسية بدرجة كبيرة " علي مقيار ليكرت للموافقة ذي الخمس نقاط ، ومن ثم يعكس هذا المتوسط ميال عاليا من جانب 

الصناعات البالستيكية  نحو االعتقاد في امتالكهم مزايا تنافسية . و بوجه عام  كان مستوي الداللة المستقصي منهم في قطاع 

معنويا وبدرجة كبيرة جدا من الناحية اإلحصائية ، وفي صورة واضحة ومتسقة ، وذلك فيما يتعلق باتجاه المستقصي منهم نحو 

 مدي امتالكهم لمزايا تنافسية .

، وهذا يعني أن درجة إدراك  4,66إلجابات المستقصي منهم عن مدي امتالك مزايا تنافسية  بلغ المتوسط العام( 0)

المستقصي منهم ) المسئولين في قطاع المنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية بدولة الكويت ( عن مدي امتالك مزايا تنافسية 

يار ليكرت للموافقة ذي الخمس نقاط ، ومن ثم يعكس هذا معا تقع عند المستوي "يمتلك ميزة تنافسية بدرجة كبيرة " علي مق

المتوسط ميال عاليا من جانب المستقصي منهم في قطاع المنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية نحو االعتقاد في امتالكهم 

في صورة واضحة مزايا تنافسية . و بوجه عام  كان مستوي الداللة معنويا وبدرجة كبيرة جدا من الناحية اإلحصائية ، و

 ومتسقة ، وذلك فيما يتعلق باتجاه المستقصي منهم نحو مدي امتالكهم لمزايا تنافسية .

اإلدارة البيئية في ضوء النتائر السابقة ، تمكن الباحث من عرض مجموعة من التوصيات التي يمكن للقائمين علي و

 يلي عرض لتلك التوصيات :  ، وفيما االسترشاد بها لزيادوة وتنمية المزايا التنافسية لهم 

 االرشادات الرئيسية الالزمة للتطبيق الجديد لإلدارة البيئية .ضرورة توفير  (1)

 . االمكانيات الموجودة في الشركات الصناعية للتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بالبيئة ضرورة توظيف  (6)

 هات والهيئات العاملة في دولة الكويت .ضرورة وضع تعريف محدد وموحد لإلدارة البيئية تعترف به جميع الج (9)

 ضرورة خفض الملوثات البيئية من خالل المحافظة علي البيئة من خالل ما يلي :  (4)

 االستخدام البديل لمصادر االنتاج الطبيعية . -

 تقليل الفاقد . -

 االستخدام المرشد للطاقة . -

 تقليل المخاطر في االنتاج . -

 تسويق المنتجات والخدمات األمنة . -

 شر المعلومات البيئية .ن -

 التقييم والمراجعة السنوية عن تطبيق القواعد البيئية . -

 ضرورة تفعيل نظام اإلدارة البيئية في بدولة الكويت من خالل المراحل التالية :  ( 4)

 يل.بهدف تحديد أي المناطق يجب التركيز عليها وإعطائها مزيدا من التحلالفحص المبدئي لجوانب قطاع البناء   -

تحديد األهداف البيئية التي ينبغي السعي لتحقيقها داخل المنظمة الصناعية. وينبغي عند تحديد هذه األهداف ضرورة مراعاة  -

 البدائل التكنولوجية واآلثار البيئية المترتبة علي كل بديل منها. 

لتي تحددها إدارة المنظمة الصناعية ، والتي وضع البرنامر البيئي المطلوب تنفيذه ، والذي يضمن تطبيق السياسة البيئية ا -

تتالءم مع حجم اآلثار الناتجة عن أنشطتها ومنتجاتها والقوانين والقرارات التي تخضع لها المنظمة علي أن يشمل هذا البرنامر 

 تحديد الوسائل لتحقيق تلك األهداف البيئية. 

للقيام بهذه المهمة و علي وعي بعلم وتكنولوجيا البيئة  مراجعة األداء البيئي ، ويتم ذلك بواسطة أشخاص مؤهلين  -

والمتطلبات الالزمة لقوانين البيئة ، حيث يقوم هؤالء المراجعون بتحديد األنشطة التي ينبغي. مراجعتها واإلطالع علي كل ما 

ء المنظمة للمعايير السابق يرتبط بها من سجالت ثم القيام بإجراءات الفحص الالزم وجمع األدلة للتحقق من مدي مطابقة أدا

إعدادها. وفي النهاية يتم إعداد تقرير عن نتائر المراجعة البيئية متضمنا الرأي الفني عن دور المنظمة الصناعية في مجال 

 خططة.حماية البيئة من التلوث ، والذي يحدد اإلدارات التي ال تزال تعاني من فجوة األداء الفعلي للنظام عن المعايير البيئية الم
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