
  

 

 البيئي دور اليقظة االستراتيجية في استدامة األداء 

 دراسة ميدانية على مجموعة شركات أرما  

 إعداد 

 د. حمدي جمعة عبد العزيز 

     مدرس بقسم إدارة األعمال

 جامعة حلوان -كلية التجارة وإدارة األعمال 

hamdyga_2006@yahoo.com 

 

 الية والتجاريةالعلمية للدراسات والبحوث المالمجلة 

 جامعة دمياط  –كلية التجارة 

 2021يناير  -  الثالثالجزء  –العدد األول  -المجلد الثاني 

 : APAالتوثيق المقترح وفقاً لنظام 

(. دور اليقظة االستراتيجية في استدامة األداء البيئي دراسة ميدانية 2021)  حمدي جمعة،  عبد العزيز

أرما.   شركات  مجموعة  العلى  للدالمجلة  والتجاريةعلمية  المالية  والبحوث  التجارة، راسات  كلية   ،

 . 257 - 203، 3( ج1)2جامعة دمياط، 

 /https://cfdj.journals.ekb.egرابط المجلة:  

 

 

https://cfdj.journals.ekb.eg/


 ( 2021، يناير 3‘ج 1، ع 2)م  المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية

 حمدي جمعة عبد العزيز . د

 

204 

 

 ملخص البحث  

ل البحث  وعي  هدف  على  االست  الشركاتلتعرف  اليقظة  ألهمية  الدراسة  ، راتيجيةمحل 

االستراتيجية تحليل تأثير أبعاد اليقظة    فضالً عنألستدامة األداء البيئى  تحديد إدراكها    إلىباإلضافة  

اال  في تلك  يبلغ ستدامةتحقيق  والذين  المديرين  لفئة  بالنسبة  الشامل  الحصر  أسلوب  من خالل   ،

( الباحث  48عددهم  اعتمد  فقد  العاملين  لفئة  بالنسبة  أما  مفردة،  بــ    عينةعلى  (  قدرت  عشوائية 

آرما : أرما للصناعات الغذائية،  وهيشركات لمجموعة أرما    أربعموزعين على    ( مفردة332)

 .منظفات، آرما التجاريةصابون والآرما لل للزيوت،

وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: أنه توجد فروق معنوية بين آراء فئتى عينه  

، وأيضاً يوجد  استدامة األداء البيئىو  اليقظة االستراتيجيةكالً من  كس  د التى تعالبحث حول األبعا

- التنافسية–لليقظة االستراتيجية بشكل إجمالى وبأبعادها بشكل فردى )التكنولوجية    معنوى  تأثير

وفی ضوء تلك النتائج تم اقتراح مجموعة    ،يمية( على استدامة األداء البيئىالداخلية/ التنظ–البيئية  

التو استدامةمن  وتعزيز  دعم  فی  تسهم  أن  يمکن  التی  البيئی    صيات  موضع  األداء  بالشرکات 

 الدراسة. 

االفتتاحية:                 اليقظة  الكلمات  التكنولوجية،  اليقظة  االستراتيجية،  اليقظةاليقظة  اليقظة البيئي  التنافسية،  ة، 

 داء البيئى.استدامة األ البيئى، االستدامة، األداء التنظيمية، /الداخلية

 مقدمة . 1

سبة التلوث والمخلفات الصناعية  كزيادة نرة التحديات واألخطار البيئية  تتسارع وتي      

الطبيعية الموارد  اآلثار    ،وإستهالك  إنعكاسات  أهم  من  تعد  للتنافسوالتى  بين   السلبية  والتسابق 

تحتل   وإذ  الصناعى،  القطاع  فى  ً الشركات  هاما فى مصر مركزاً  االقتصاد    الصناعة  هيكل  فى 

المحلى،    (%37)  نسبةتساهم ب   هىالقومى، ف الناتج  القطاع    (%17)ومن  العمالة، كما يرتكز  من 

يأتى   من المؤسسات الصناعية  (%  80)  شكل أكثر منالصناعي في مصر على سبع صناعات ت  

 . (7، صالصناعة المصرية )وزارة. الصناعات الغذائيةفى المرتبة الثانية منها 

ي بحوالى  ستهلككما  تقدر  مرتفعة  نسبة  والغاز  البترول  من  الصناعى     ،(%37)  القطاع 

 Egyptian Environmentalمن إنبعاثات الطاقة )(  %35) من الكهرباء، و(  %31)ونسبة 

Affairs Agency EEAA,2016,p27)  وهذه النسب تعد مرتفعة فى ضوء المعايير العالمية ،

  %23)إلى  (    %15  )  تتراوح ما بينلصناعى من استهالك الطاقة  تشير إلى أن نسب القطاع ا  والتى

ص(   المصرية،  الصناعة  وزارة  عامة  (7)  مصر  فى  الصناعى  القطاع  من  ذلك  ويتطلب   ،

والصناعات الغذائية خاصة توفير حلول تكنولوجية للتصنيع الصديق للبيئة، وإبتكار طرق للتخلص  

التي المخاطر  لتقليل    من  البيئة، وتقليل  تنتج عن الصناعة،  وي عد ذلك من   ،التلوثالضرر على 

 ضمن عوامل تحقيق استدامة األداء البيئى.
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لى إيجاد موارد بديلة ال تحمل أضراراً  ع  قدرة المنظماتر استدامة األداء البيئى إلى  يشوت

المنتجات اآلمنه وبيئية مع تواف للبيئة  ر  وضع استراتيجيات    من خاللالصديقة سواء للعمالء أو 

والخدمات والعمل على تجديد    احتياجات األجيال الحالية والقادمة من المنتجات  تعمل على تلبية

والطرق  ونمو   الممارسات  تحديد  إلى  باإلضافة  البيئية مواردها،  المشكالت  حدوث  تمنع    التى 

(polgár. A& pájer. j,2013, p.467)،    تحقيق  تحيث على  المنظمات  قدرة  تلك توقف 

عن الحيطة التي توليها فضالً   م بكل المستجدات في القطاع الذي تشغلهلبقاء على عل ستدامة فى ااال

 .تراتيجيةاالساليقظة ب يسمىعالمها المتغير وهو ما   هتجا

ــعى المنظـمات إلى تنبى   ــوء تـلك التـحدـيات تســ الـحديـثة  ومنـها المـفاهيم اإلدارـية  وفى ضــ

المســتمر للوصــول إلى االســتدامة  للتغير   االنتباةالتي تحث على ضــرورة   ،اليقظة االســتراتيجية

اليقظة  ( من خالل مراقبة التطورات التكنولوجية )Attansey,2012,P30لفترة زمانية طويلة )

ــيها وقطاع   ،(  التكنولوجية ــتغالل األمثل للمعلومات المتوفرة عن منافسـ والبحث والتحليل واالسـ

ــية ) ــاطها لزيادة قدرتها التنافسـ ومتابعة المعلومات المتعلقة بالتطورات  ،  اليقظة التنافسيييية (نشـ

دولى) ــتوى المحلى أو اـل ة التى تطرأ على المســ ة اليقظية البيئييةواألـحداث البيئـي ابـع (، وأخيراً مـت

التغيرات التى تحدث فى الموارد واألنشــطة الداخلية التى تمتلكها المنظمة لمســاعدتها فى تحقيق  

 (.اليقظة التنظيمية /الداخليةاألهداف )

ار ما سيبق يسيعى البحث الحالى إلى تناول دور اليقظة االسيتراتيجية فى اسيتدامة  إط  وفى

      .شركات أرما مجموعةاألداء البيئى بالتطبيق على  

 مشكلة البحث  .2

للتعرف على أبعاد مشكلة البحث، قام الباحث باجراء دراسة استطالعية على عينة قوامها 

خالل طرح مجموعة من االسئلة والتى   ن، م(1)   ل الدراسةحمالعاملين بالشركات    مفردة من(  40)

 ( التالى: 1)رقم  (2)  الجدولالعينة على النحو الوارد فى  جاءت نتيجة إجابة هذة

 

 

 

( من العاملين منهم مجموعة من مديرى الجودة ومديرى العمليات  40تم اجراء مقابلة شخصية مع عينة مكونة من )  1

ة شركات  الجودة وأخرى من العاملين بإدارة الجودة وإدارة العمليات الصناعية بمجموعالصناعية ومسئولى ومشرفى  

شركات األولى هي أرما للصناعات الغذائية والثانية آرما للزيوت والثالثة آرما    أربعأرما للصناعات بمصر وتضم  

إلى   28/11/2019الزمنية من  الفترة    للصابون والمنظفات، والرابعة آرما التجارية بمدينة العاشر من رمضان فى

7/1/2020 . 

 من إعداد الباحث في ضوء الدراسة االستطالعية. 2
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 ( 1) جدول رقم

 إجابات عينة الدراسة االستطالعية

عينة   السؤال 

 العاملين 

نسبة 

اإلجابات  

 المقبولة 

 ( %87.5)35 40 لالستدامة. الستراتيجية كمدخل أساسى يتوفر وعى لدى اإلدارة بأهمية اليقظة ا

 (%75)30 40 يتم تهيئة العاملين بالشركة لتطبيق اليقظة االستراتيجية. 

 (%75)30 40 يتوفر توجه استراتيجى لتبنى اليقظة االستراتيجية من اإلدارة. 

 (%80)32 40 االستراتيجية.  إلرساء اليقظة ة يتم تخصيص الموارد المالية الالزم 

 (%100)40 40 تعتمد الشركة على المعايير العالمية للحماية من التلوث. 

 (%100)40 40 والعمالء.  الصحية للعاملينتهتم الشركة بكافة جوانب البيئة اآلمنة 

 (%90)36 40 البيئية.تضع الشركة استراتيجيات إلعادة تدوير المخلفات لتخفيف المخاطر 

 (%100)40 40 خلص من النفايات.النبعاثات إلى الهواء والت تسعى الشركة إلى الحد من ا

 (%100)40 40 تعزز الشركة من االستخدام المستدام لموارها.

 .إعداد الباحث : منالمصدر

 : يليعما  أسفرت النتائجفقد  ،وفي ضوء ما سبق

( %87.5)  بنسبةيتوفر وعى لدى اإلدارة بأهمية اليقظة االستراتيجية كمدخل أساسى لالستدامة   -

من عينة الدراسة االستطالعية ويعكس ذلك قدرة اإلدارة بالشركات محل الدراسة على صياغة  

المعلومات  توفير  على  قادراً  نظاماً  يتطلب  مما  المحيطة،  بيئتها  مع  تتالئم  استراتيجيات  وتنفيذ 

اليقظة االستراتيجية أد اة فعالة  الضرورية ألصحاب القرار بالشركات محل الدراسة، حيث ت عد 

 .لتوفير تلك المعلومات لصياغة وتنفيذ االستراتيجيات المطلوبة

( من عينة الدراسة االستطالعية االستعداد لتطبيق اليقظة االستراتيجية يرجع ذلك  %75أكدت ) -

تهيئة وت إلى  األولى  اليقظة  بالدرجة  العاملين على  تم منحهم دورات    ث االستراتيجية، حيدريب 

ا  مدار  على  )تدريبية  األخيرة  االستراتيجى،  ( ممث2019-2014لخمس سنوات  التخطيط  فى  له 

 وإدارة السالمة والصحة المهنية.   ،وإدارة نظم معلومات الموارد البشرية، وإدارة الوقت
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ة أن نجاح وتطبيق اليقظة االستراتيجية يرجع إلى ( من عينة الدراسة االستطالعي%80يرى ) -

 ص الموارد المالية الالزمة إلرسائها. قيام الشركات محل الدراسة بتخصي

( من عينة الدراسة االستطالعية أن الشركات محل الدراسة تعتمد على المعايير  %100أكدت ) -

صول تلك الشركات على شهادة  العالمية للحماية من التلوث وذلك لتحسين األداء البيئى من خالل ح

واصفات الخاصة بكيفية القضاء على والتى تتعلق بمجموعة الم  2017( فى عام  14001:)األيزو

 شاء نظام إدارة بيئية فعالة من أجل تحسين األداء البيئى.التلوث وإن

جوانب  ( من عينة الدراسة االستطالعية أن الشركات محل الدراسة تهتم بكافة  %100أكدت ) -

 دلة اإلرشاديةالبيئة اآلمنة الصحية  للعاملين والعمالء، ويتضح ذلك جلياً من خالل توافر نماذج األ

توفير بيئة عمل آمنة ومريحة لجميع العاملين بها حتى يتمكنوا من أداء األعمال   فى والتى تساهم

المتبعة  بحيث    ،المنوطة بهم اليومية على اإلجراءات  بالعمليات  العاملين عند قيامهم  يتم إطالع 

وكيفية التصرف عند   بخصوص األمن والسالمة والصحة البيئية بمصانع الشركات محل الدراسة

كما يتم تزويدهم بالضروريات من مالبس األمن والسالمة مثل    ،ئ وأماكن التجمع حدوث آي طار

كذلك تعقد اجتماعات األمن والسالمة والصحة والبيئة يومياً   ،بدل العمل وأحذية وقبعات السالمة

وتفق المتبعة  اإلجراءات  للتأكد من  األقسام  لجميع  للعمل  االنطالق  والسالمة قبل  األمن  أدوات  د 

حيث أن اإلحصاءات األخيرة خالل الثالث سنوات   ،المالحظات واإلجراءات االحترازيةوإبداء  

من هذا الجانب، ألنها تعي   ( أظهرت تحسن كبير في أداء الشركات محل الدراسة2016-2019)

للسالمة   البالغ  األثر  ل جيداً  المناسبة  البيئة  توفير  في  البيئية  التكاليف والصحة  وخفض  لعاملين 

والبيئى اإلجمالي الصحى  المسح  فرق  فرقة من  تجهيز كل  يتم  وأخيراً  اإلنتاج،  ة ورفع معدالت 

كامال   تجهيزاً  مجهزة  حديثة  إسعاف  وسيارة  ومساعديه  وطبيب  ميدانية  بعيادة  كامال  تجهيزاً 

البيئية والتعامل   البيئي  ومستشار السالمة والبيئة لكي تتم معالجة كل المشاكل  النظام  معها وفق 

في المناطق الصناعية وبأقل األضرار، باإلضافة إلى حصول تلك الشركات على شهادة المتبع  

والتى تتعلق بنظم السالمة والصحة المهنية مع تحديد المخاطر  2010( فى عام  18001)األيزو:

 المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية وإدارتها. 

الدراسة تضع استراتيجيات    كات محلاسة االستطالعية أن الشر( من عينة الدر%90أكدت ) -

إلعادة تدوير المخلفات لتخفيف المخاطر البيئية ومنها إعداد برامج إرشادية وتوعوية مثل برنامج 

" أرما للتدوير" والذي يهدف إلى نشر ثقافة إعادة التدوير انطالقاً من الفرد سواء من منزله أو 

إلى أحد ملوثات   دة تدوير هذه المخلفات بدالً منمكتبه وتوظيف ناتج إعا تجاهلها لتتحول الحقاً 

 عملية إعادة استخدام اإلنتاج واالستهالك لخفض كمية مخلفات عمليات اإلنتاج.   ، فضالً عنالبيئة

( من عينة الدراسة االستطالعية أن الشركات محل الدراسة تسعى إلى الحد من  %100أكدت ) -

اً فى حصول الشركات محل الدراسة على  تخلص من النفايات ويتضح ذلك جليانبعاثات الهواء وال

  2001،  1998خالل عامى    9002،  9001( و )األيزو  2017فى عام    14001شهادات ) األيزو  

مع والتعاون  المصرية  البيئة  بقوانين  الشديد  االلتزام  مع  التوالى(  البيئة   على  وزارة 
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المعايير البيئية،    ركات محل الدراسة على حده لجميعلضمان تطبيق كل شركة من الش المصرية

باإلضافة إلى قيامها أيضاً بإعداد دراسات عن االنبعاثات الناتجة من توسعات مصنع أرما للزيوت  

( من قبل استشاريون وخبراء ومنها    2016و  2015والصابون بالعاشر من رمضان خالل عامى)  

 .بيئة ش.م.م(شركة )انفايرونكس استشاريون للتنمية وال

( من عينة الدراسة االستطالعية أن الشركات محل الدراسة تعزز من  %100وأخيراً أكدت ) -

( بزيادة خطوط تكرير وتعبئة الزيوت  2018حيث قامت خالل عام )  ،االستخدام المستدام لموارها

في تكرير  لمضاعفة الطاقة اإلنتاجية للزيوت باستخدام أحدث الطرق التكنولوجية والجودة العالية

ة احتياجات السوق المحلي والتصدير ومنظومة التموين الحديثة بمصر، وصناعة الزيوت، لتلبي

 مليون جنيه بذات العام. (560والعمل على ضخ استثمارات بقيمة )

   :يليثم بفحص سجالت الشركات موضوع الدراسة فقد أسفرت النتائج عما 

وذلك كما فى    المنافس األقوى فى زيت الذرة والعبادت عد الشركات محل الدراسة بمنتجاتها هى  *  

 : ( التالى1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

  

 . 2018 ، : إعداد الباحث من واقع سجالت الشركات محل الدراسةالمصدر

 (1شكل رقم )

 الحصة السوقية للشركات محل الدراسة فى انتاج الزيوت 

فى  ويتضح من الشكل السابق أن زيادة الحصة السوقية للشركات   محل الدراسة شهدت إرتفاعاً 

 %35ومجموع الزيوت من    %63إلى    %21وزيت العباد من    ،%   45إلى    %28زيت الذرة من  

حد أبعاد اليقظة االستراتيجية من حيث قيامها  ويشير ذلك إلى توافر اليقظة التكنولوجية كأ  % 58إلى  

المنتجات تلك  السوقية بطرح  للحفاظ على مكاناتها  إلى    ،الجديدة  بتطوير مواردها  أيضاً  وكذلك 

وتوفير  للعمالء  االستهالكية  السلوكيات  فى  مستمرة  بصفة  البحث  حيث  من  لها  البيئية  اليقظة 

 ء فى إنتاج هذه الزيوت. المعلومات الكافية عن الثقافات الصحية للعمال
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عالمة تجارية تحمل مسمى زيت عافية( المنافس   )صاحبةكانت شركة صافوال للزيوت  كما  *  

لمجموعة شركات  اأرما،    األقوى  أطلقت  الدراسة  وعندما  محل  زادت  لشركات  لمنتج كريستال 

كما فى   وذلك  %51إلى    %58حصة صافوال من    وإنخفضت  %22إلى    %15حصتها السوقية من  

 : ( التالى2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 2018 ، : إعداد الباحث من واقع سجالت الشركات محل الدراسةالمصدر

 (2قم )شكل ر

 الحصة السوقية للشركات محل الدراسة مقارنة بالمنافسين  

شركة صافوال للزيوت المنافس األقوى للشركات محل الدراسة والتى  ويتضح من الشكل السابق أن  

للشركات محل    51.5بنسبة    2016اكتسبت حصة سوقية فى عام   % فى مقابل حصة سوقية  

بنسبة    العام  نفس  فى  ار  %15الدراسة  لعام  ثم  النسبة  تلك  مقابل   %17.8إلى    2017تفاع  فى 

وأخيراً ارتفاع الحصة السوقية للشركات محل    ،%  56.2انخفاضها للشركة المنافسة لتصل بنسبة  

ويشير ذلك إلى    %51.5فى مقابل انخفاض للمنافس لتصل إلى    % 21.9إلى    2018الدراسة لعام  

ظة االستراتيجية من حيث توفير معلومات عن سلوك اعتمادها على اليقظة التنافسية كأحد أبعاد اليق

والسعى الدائم لتحسين   ،بؤ بردود تصرفاتهم فى األسواقالمنافسين الحالين واالستعداد لهم مع التن 

الشركات محل الدراسة للوصول إلى    صورتها فى السوق مقابل المنافسين، كما يعكس ذلك قدرة

 . ح منتج زيت كريستال فى ذلك السوقاألسواق اإلقليمية ومنها سوق األردن بطر
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تعمل دائما الشركات محل الدراسة على التأكد من جودة منتجاتها رغم التغيرات التي تطرأ على  

بيئة العمل والتكنولوجيا المستخدمة، كما تحرص على تبني أفضل أنظمة الجودة وااللتزام بمعايير  

ما يعكس  بيئية مع دمجها بمختلف اإلدارات وهو  األمن الغذائي والسالمة المهنية ونظم اإلدارة ال

البيئى، حيث   أبعاد ومعايير تحسين األداء  آمنة وصحية كأحد  إلى توفير بيئة عمل  الدائم  سعيها 

قامت الشركة باستحداث وتبني وتطبيق النظم المتكاملة إلدارة الجودة والسالمة الغذائية واالستدامة 

متطلبات مع  تتوافق  والتي  الم  ،ISO 9001 البيئية،  جميع  مطابقة  من  ألفضل للتأكد  نتجات 

ويتضح ذلك    ،مواصفات الجودة وفقًا ألعلى المعايير البيئية المتعارف عليها على الساحة الدولية

 : ( التالى 2فى الجدول رقم )

 ( 2جدول رقم )

 الشركات محل الدراسة الشهادات الحاصلة عليها 

 الغرض منها  العام  الشهادة 

 9001األيزو 
 نظم إدارة الجودة.  1998

 9002األيزو 
 نظم إدارة الجودة.  2001

 22000األيزو 
 نظام إدارة األمن الغذائى.  2005

 18001شهادة 
 نظم السالمة والصحة المهنية.  2010

 FSSC22000األيزو 
 نظام إدارة األمن الغذائى.  2014

 5001األيزو 
 نظم ترشيد الطاقة.  2016

 .ء نظام إدارة بيئية فعالة من أجل تحسين األداء البيئىشاإن  2017 14001األيزو 

  .2018، الشركات محل الدراسة: إعداد الباحث من واقع سجالت المصدر

الحصول على شهادات األيزو   ويتضح من الجدول السابق السعى الدائم للشركات محل الدراسة فى 

التأكد من جودة منتجاتها   منها حتى يتم  المختلفة كفلسفة وكنظام عمل بداخلها مع توفير متطلبات كالً 

التكنولوجيا المستخدمة، وتبني أفضل أنظمة   العمالء فى ضوء  وتالئمها مع رغبات واحتياجات 

ويعكس ذلك اهتمامها    ية ونظم اإلدارة البيئيةالجودة وااللتزام بمعايير األمن الغذائي والسالمة المهن

 باستدامة األداء البيئى. 

محل الدراسة التى تمت بغرض تقييم االنبعاثات الغازية كأحد أبعاد  سات للشركاتأظهرت القيا* 

ومعايير استدامة األداء البيئى بمداخن الغاليات البخارية لمصانع الشركات محل الدراسة بالعاشر  

( غاليات أن نسبة تركيز الملوثات أو االنبعاثات الغازية أقل من الحدود 9دها )من رمضان وعد 

وتعديالته الالحقة    2011لسنة    1095المنصوص عليها فى قانون البيئة المصرى رقم    القصوى

وهو حد أدنى فى ضوء القانون   %0.2والتى وصلت إلى نسبة انبعاثات    2012لسنة    710برقم  

 (3، ص 2019،استشارات وبحوث التنمية )مركزالبيئى المصرى. 
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بغرض عناصر األمان والسالمة المهنية   كما أظهرت القياسات للشركات محل الدراسة التى تمت

الوطأة   -)شدة الضوضاء  وهيأماكن العمل كأحد أبعاد ومعايير استدامة األداء البيئى    والبيئية فى

من    –الحرارية   بالعاشر  الدراسة  محل  الشركات  لمصانع  لالستنشاق  القابلة  الجسميات  تركيز 

  1095فى قانون البيئة المصرى رقم  جاءت أقل من الحدود القصوى المنصوص عليها    ،رمضان(

توافقة مع  والتى جاءت جميعها آمنة وم  2012لسنة    710وتعديالته الالحقة برقم    2011لسنة  

 ( 3، ص2019،استشارات وبحوث التنمية )مركزقانون البيئة المصرى. 

وأظهرت القياسات للشركات محل الدراسة التى تمت بغرض تحليل عينة مياة الصرف الصناعى  

لمصانع عن البيئى  األداء  استدامة  ومعايير  أبعاد  كأحد  المعالجة  محطة  بعد  النهائى  المخرج    د 

مدينة العاشر من رمضان جاءت متوافقة مع متطلبات القرار الوزارى  الشركات محل الدراسة ب

إلى شبكات    2000/ 44رقم   السائل  الصناعى  للصرف  النهائية  المخرجات  فى شأن مواصفات 

 (. 3، ص2019،استشارات وبحوث التنمية )مركز الصرف الحكومية.

التنظيمية   الخريطة  بمالئمة  يتعلق  فيما  الدراسة  أما  محل  اليقظة  للشركات  تطبيق  متطلبات  مع 

البيئى يتضح تواجد تناسق فى التنظيمية وما ينتج عن   االستراتيجية واستدامة األداء  المستويات 

 حيث تصل درجة التعقيد الرأسى إلى ،لتنظيميةذلك من مرونة طول خط السلطة بين المستويات ا

خمسة مستويات تبدأ برئيس مجلس اإلدارة ثم المدير العام لمجموعة أرما ثم مديرى اإلدارات كما  

 التالى:   (3) فى الشكل
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  .2018، بالشركات محل الدراسة: إدارة الموارد البشرية المصدر

 (3شكل رقم )

 دراسةالخريطة التنظيمية للشركات محل ال

ــابق أن   ــم بالتوازن بين  الخريطة التنظيميةويتضــح من الشــكل الس للشــركات محل الدراســة يتس

وما يترتب على   ،التقســيمات التنظيمية الرئيســية والفرعية نتيجة البســاطة في حجم تلك الخريطة

 ،ومن ثم وضـــوح خطوط الســـلطة  ،ذلك من زيادة التنســـيق وإمكانية إحكام الرقابة على مكوناته

االزدواج أو التـضارب في االختـصاـصات بين التقـسيمات التنظيمية  الً عن عدم وجود مـشاكل  ضـ ف

ــات   ــاصــ الـقائـمة ) داـخل اإلدارة الواـحدة أو بين أكثر من إدارة( نتيـجة اـلدـقة في تـحدـيد االختصــ

  ،فهناك قســـم للجودة، والعمليات الصـــناعية   ،الرئيســـية والتفصـــيلية لمكونات الخريطة التنظيمية

 ر العام.يتبع المدي ،بشريةارد الوالمو

أما من حيث الفئات العمرية المكونة لهيكل القوى البشــرية للشــركات محل الدراســة والتى تعكس  

ــيحها فى  ــتدامة األداء البيئى يمكن توضـ ــتراتيجية واسـ مدى القدرة على تبنى تطبيق اليقظة االسـ

 الجدول التالى:
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 ( 3جدول رقم )

 راسةنسب العمر بالشركات محل الد

 ارما للصابون والمنظفات  ارما للزيوت  ارما للصناعات الغذائية  تجارية ارما  العمر 

17 – 25 7% 17% 7% 3% 

 26 – 30 24% 32% 30% 27% 

 31 – 35 30% 21% 22% 33% 

 36 – 40 21% 12% 15% 16% 

 41 – 45 9% 8% 9% 10% 

 46 – 50 6% 6% 7% 6% 

 51 – 55 3% 2% 6% 3% 

 56 – 59 1% 1% 2% 0% 

 60 – 70 0% 0% 2% 1% 

 .2018،: إعداد الباحث من واقع سجالت الشركات محل الدراسةالمصدر

ويتضح من الجدول السابق أن نسبة الفئة العمرية بالشركات محل الدراسة التى تحتل نسب مرتفعة 

.، ويعكس ذلك  ..( وهكذا40-36( ثم يليهم من ) 35-31)  ،(30-26تنحصر بين الفئة العمرية من )

القيادة  باعتبارها  مرتفعة  بنسب  العمرية  الفئة  تلك  بتعيين  الدراسة  محل  الشركات  اهتمام  مدي 

العمل   بيئة  متغيرات  مع  والمرونة  التكييف  على  القدرة  لديها  والتى  –   )تكنولوجيةالمستقبلية 

فض  تنظيمية(  -اقتصادية لها  والمبادواالستعداد  االبتكار  بروح  اتصافهم  عن  ذلك الً  ويعكس  أة 

 .قظة االستراتيجية واستدامة األداء البيئىإدراكهم لتبنى تطبيق الي

 ،تهيئة وتدريب العاملين استعداداً لتطبيق اليقظة االستراتيجيةكما سعت الشركات محل الدراسة إلى  

تنوعت بين (  2019-2014خيرة )حيث تم منحهم دورات تدريبية على مدار الخمس سنوات األ

التدريب على التخطيط على سبيل المثال    الخ ومنها...نظم المعلوماتاإلدارية والمالية والمجاالت  

الوقت  ،االستراتيجى وإدارة  البشرية،  الموارد  معلومات  نظم  والصحة    ،وإدارة  السالمة  وإدارة 

 المهنية كما فى الجدول التالى: 

 



 ( 2021، يناير 3‘ج 1، ع 2)م  المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية

 حمدي جمعة عبد العزيز . د

 

214 

 

 ( 4جدول رقم )

 حل الدراسة ( بالشركات م2019-2014عدد المتدربين بين )مجموع 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 العام التدريبي 

 155 163 151 125 120 102 عدد المتدربين  

 . 2019،إعداد الباحث من واقع سجالت الشركات محل الدراسة :المصدر           

شير ويتضح من الجدول السابق ارتفاع النسبة المئوية لعدد المتدربين بالشركات محل الدراسة مما ي

نة مع  إلى السعى الدائم لتنمية المهارات والخبرات والمعارف لديهم للقدرة على التكييف والمرو 

واالستعداد لها فضالً مما ينعكس على زيادة    تنظيمية(  -اقتصادية–  )تكنولوجيةمتغيرات بيئة العمل  

الشركات محل    تأدخل  (2008ديسمبر )   28وأخيراً فى    .إدراكهم لتبنى تطبيق اليقظة االستراتيجية

مما   ،" والتى تعد الرائدة فى قطاعها فى ذلك النظامERPالدراسة نظام تخطيط موارد الشركة "  

األعمال  لحركة  أفضل  رؤية  اكتساب  على  فى   ساعدها  أفضل  وتطبيق  البيانات  جودة  وتحسين 

االستراتيج لليقظة  وإدراكها  البيئى  األداء  استدامة  على  ينعكس  بدوره  والذي  مدير  )  .يةالتصنيع 

أرما شركات  بمجموعة  الصناعية  الفترة    ،العمليات  فى  بزيارته  الباحث  من  بمعرفة 

 7/1/2019إلى   30/11/2018

التساؤل   البحث فيتطالعية يمكن صياغة مشكلة وعليه فى ضوء نتائج الدراسة االس   

 : الرئيسي التالي

 الدراسة؟ لشركات محل هل تؤثر اليقظة االستراتيجية على استدامة األداء البيئى با  

   ؟الشركات محل الدراسةهل تؤثر اليقظة التكنولوجية على استدامة األداء البيئى ب 2/1

 ؟ الشركات محل الدراسة . هل تؤثر اليقظة التجارية على استدامة األداء البيئى ب2/2

 ؟ الشركات محل الدراسة هل تؤثر اليقظة لتنافسية على استدامة األداء البيئى ب. 2/3

 ؟ الشركات محل الدراسة. هل تؤثر اليقظة البيئية على استدامة األداء البيئى ب2/4

 ؟ الشركات محل الدراسة. هل تؤثر اليقظة الداخلية/ التنظيمية على استدامة األداء البيئى ب2/5
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 أدبيات الدراسة وصياغة الفروض. 3

 أدبيات الدراسة . 3/1

 .  اليقظة االستراتيجية 3/1/1

ة  م اليقـظة اي ـعد مفهو  اـي ة النشــــأة والتى ظهرت فى نـه ة ـحديـث اهيم اإلدارـي ة من المـف ــتراتيجـي الســ

ات انـي ة من خالل   ،الثـم ات المختلـف ــرة لنظم المعلوـم اصــ ة مـع اً ومرحـل اريخـي ل تطوراً ـت والتى تمـث

ــتفـادة من التطورات التكنولوجيـة لتعزيز قـدرة المنظمـة على جمع ومعـالجـة المعلومـات   االســ

ــر مالمختل ــد، واإلحترا   ،والترقب،والمالحظة،ة فقط إلى االنتباةصــطلح اليقظفة، ويش   ، والرص

ــتراتيجية أكدت ) ( أن البداية الفعلية Sietovirta ,2011,p10والحيطة والحذر، أما اليقظة االس

ــين من  ـــناـعة، وتحلـيل المـنافســ لـها ترجع إلى الثـمانـيات من خالل التركيز على تحلـيل هيـكل الصــ

ــتعانة بالت ( على أنها قدرة Attansey,2012,P30طور التكنولوجى، والتى عرفها )خالل االســ

ــتدا ــول إلى االســ ــتمر بالبيئة الخارجية للوصــ مة لفترة زمانية  المنظـمة على االنتـباة للتغير المســ

( التى عرفها على أنها " عملية 198،ص2017،عبد القادر& صالحواتفق معه أيضاً  )   ،طويلة

ا من ة المعلومات االـستراتيجية والقيام بنـشرها من أجل اـستخدامهمـستمرة من بحث وجمع ومعالج

ـــ  Heintz el at, 2016,p2))كما أشــــار  ،طرف متخذى القرارات بالمنظمة طة  على أنها أنشـ

المنظمة التى تتصـــف بالديمومة واالســـتمرارية التى تهدف لجمع المعلومات الالزمة لتقليل حالة 

البيـئة المحيـطة، واتفق مـعه أيضــــاً  المـخاطرة التى تواجهـها المنظـمة فى ع  Matthewالقتـها ـب

,2012,p3)  )  ا ة عن بيئتـه ا ـمدـخل إدارى يعكس ـقدرة المنظـمة على تكوين نظرة شــــامـل إلى أنـه

المعلومـات الـداخ ــتراتيجى )بحـث وجمع ومعـالجـة  ــد االســ ليـة والخـارجيـة من خالل الرصـــ

ــتقب ــتراتيجية( بهدف خفض حاالت عدم التأكد والتنبؤ المسـ ــار   ،لى للمتغيرات البيئيةاالسـ كما أشـ

(Olszak, Ziemba,2007,P138)   أن اإلدارة يفترض  كمفهوم  ــتراتيجيــة  اليقظــة االســ أن 

يــة عــاـل ـف بــاـل ـتتصــــف  ى  ـحـت ـظمــات  ـن ـم وـجيــة   بــاـل وـل ـن ـك ـت اـل رات  ـي ـغ ـت اـل بــة  ـمراـق هــا  ـي ـل ـع ـيجــب 

 واالجتماعية للببيئة الخارجية للمنظمة.  ،والسياسية،واالقتصادية

ــابقة ي ــتراتومن المفاهيم الس ــاهم فى متابعة المنظمة الدائمة  تضــح أن اليقظة االس يجية تس

يمكن أن تحقق التفوق االســـتراتيجى فيها   أفضـــل المجاالت التى والخارجية لتحديدللبيئة الداخلية  

 .وذلك سعياً لتحقيق الكفاءة والفعالية فى تحقيق أهدافها مقارنة بالمنافسين

إلوأشار السابقة  الدراسات  من  العديد  االستراتيجيةت  اليقظة  أهمية  دراسة  ومنها    ،ى 

هدفت  (  2019)إبراهيم، االستراتيجية أمعرفة  إلى  التى  واليقظة  التنافسي  الذكاء  من  كل    ثر 

)باعتبارها العملية التي تبحث المنظمة من خاللها عن معلومات تساعد على التنبؤ بالتغيرات التي 

األداء    علىخطار(  األق فرصة لها وتقليص  تحصل في محيطها االجتماعي واالقتصادي بهدف خل

( كليات أهلية في العراق في أعمالها المختلفة 10من )ة  المكونالريادي، ومدى اعتماد عينة البحث   

بأبعادها   االستراتيجية  اليقظة  التكنولوجيةالستخدام  اليقظة  التنافسية  -)  البيئية  –اليقظة    - اليقظة 

التسويقية التنافس  (اليقظة  للذكاء يوالذكاء  والتأثير  االرتباط  عالقات  بوجود  النتائج  وأظهرت   ،



 ( 2021، يناير 3‘ج 1، ع 2)م  المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية

 حمدي جمعة عبد العزيز . د

 

216 

 

  ليقظة االستراتيجيةألبعاد اتراتيجية في األداء الريادي وكذلك بوجود دور  التنافسي واليقظة االس

تأثيراً  البع د  وأهمها   التكنولوجيةوهو  األكثر  واألداء    اليقظة  التنافسي  الذكاء  بين  وسيط  كمتغير 

تسليط الضوء على دور   من حيث  (Fadhiela & Abbas,2018دراسة )عها  واتفقت م   ،الريادي

) باعتبارها عملية مستمرة من بحث وجمع ومعالجة للمعلومات اإلستراتيجية جية  اليقظة االستراتي

استخدامها   أجل  من  بنشرها  ً والقيام  سعيا األداء(    بالمنظمة  في  التميز  األداء تحسين  في  لتحقيق 

تصميم أداة القيا  وتم توزيع االستبيان على  من خالل    عربية  أربعة بنوك  لىبالتطبيق عالتشغيلي  

 اليقظة التكنولوجية هو    ليقظة االستراتيجيةلالنتائج أن الب عد األكثر تأثيراً    تأظهرو،  البنوك  مديرى

  متابعة من حيث    اليقظة التنافسية  ويليها  ،قدرة المنظمة على مراقبة التطورات التكنولوجيةمن حيث  

وتأثر   اليقظة البيئية  ، وأخيراً اليقظة التجاريةويليها    ليين والمرتقبينيتعلق بالمنافسين الحا  كل ما

ال األبعاد  إيجابياً  كل  التشغيليعلى  سابقة  ال  األداء  فى  بأبعاده  التكلفة  ممثلة    المرونة( –الوقت  –) 

والتى   (،2018  ،لوهاب& عبد ابلصيردراسة ) ما اتفقت معها أيضاً و وه ،بالبنوك محل الدراسة

اليقظة   –) اليقظة التكنولوجية  بأبعادها للكشف عن العالقة والتأثير بين اليقظة االستراتيجية  سعت  

التجديد أو االبداع(  -التكلفة-التنافسية ) الجودة  ةالبيئية ( والميز  اليقظة  –اليقظة التجارية    –التنافسية  

لت الدراسة إلى معنوية كل عالقات االرتباط  وصوتسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر،  في المؤس

ة التنافسية، وأن أكثر األبعاد والـتأثير من حيث أهمية اليقظة االستراتيجية في تنمية وتطوير الميز

قظة التجارية،  ويليها الي  اليقظة التنافسية  ويليها  ،تأثيراً لليقظة االستراتيجية هو اليقظة التكنولوجية

  ، التجديد أو االبداع( -التكلفة-ممثلة فى )الجودةبأبعادها الزة التنافسية  على المي  يةوأخيراً اليقظة البيئ 

معها    كذلكو التكنولوجية  (   2018دراسة )حسين،  اتفقت  اليقظة  زاوية  تأثيراً  من  حيث  األكثر 

اليقظة   نعكا هدفت إلى توضيح إ البشرية في تعزيز  التفكير الرشيق إلدارة الموارد  ممارسات 

( من  117) تيجية بالتطبيق على جامعة اإلسراء األهلية في العراق، من خالل عينة قدرهااالسترا

د البشرية ) المهارات  الدارسين، وتوصلت الدراسة إلى أن ممارسات التفكير الرشيق إلدارة الموار

الرشيقة    -الرشيقة  جراءاتاإل-الرئيقة المحركات  –السلوكيات  إحدي  تشكل  العاملين(   تقليص 

االستراتالرئي اليقظة  عمليات  لكافة  التكسية  اليقظة  خالل  من  البع د يجية  باعتبارها  فقط  نولوجية 

 كثر تأثيراً. األ

بأبعادها إلى توضيح دور اليقظة اإلستراتيجية  سعت    Mahmoud ,2017 )دراسة )  وأما

ال التوتأثيرها على تحقيق  التنافسية(  -التجارية  -البيئية    -تكنولوجية)اليقظة  ، فضالً  ىنظيمالنجاح 

عن  معرفة أنواع اليقظة اإلستراتيجية المتوافرة في شركة الفار  العامة التابعة لوزارة الصناعة  

، مدير عام( وعددهم  معاون مدير عام  ،رئيس قسم  ،العراقية, من خالل عينة مكونة من )مدير شعبة

مفردة71) أن  (  إلى  الدراسة  وتوصلت  األ،  لالب عد  تأثيراً  اإلكثر  اليقظة  ستراتيجليقظة  هو  ية 

دراسات    التكنولوجيا مع  باالتفاق   (Fadhiela & Abbas,2018,  الوهاب عبد    ، بلصير& 

يرات الرئيسية والفرعية  رتباط والتأثير بين المتغن جميع فرضيات اإلوأ  (2018حسين،   ،2018

البيئية والتجارية  )  االستراتيجية  نواع اليقظةاستخدام كافة أهي قوية وذات دالله معنوية، ثم يليها  

سس الفكرية لمفهوم اليقظة  األتناولت  ( التى  2017،خميسراسة )د،  واختلفت معها  والتنافسية(
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نظام  باعتبارها)   ةاالستراتيجي المعلومات    أو،نشاط،أو  بإدارة  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطة  عملية 

به  ،والبيئية،والتنافسيةالتكنولوجية، المعلومات  وغيرها  تلك  استغالل  األهداف  دف  لصياغة 

الصائبةوصناع االستراتيجية  القرارات    - ية التسويق–البيئية  -)التكنولوجية    المختلفة  بأبعادهاو  (ة 

فضالً عن تحديد درجة  مع تحديد أهم مكوناتها ومراحل تطبيقها    المصرية   في الجامعات  التنافسية(

قظة االستراتيجية من وجهة الي  ألنشطة  عينة الدراسة  ممارسة القيادات الجامعية بجامعة االسكندرية

(، وذلك من خالل  ونظرية و/عملية  –وعملية  أوهل تختلف باختالف نوع الكلية ) نظرية  نظرهم  

تمإ استبانه  )  عداد  على  )عميد44توزيعها  بين  من  مفردة  قسم(،ووكيل،(  وتوصلت  ،  ورئيس  

الي أن  إلى  التكنولوجيةالدراسة  لك)باعتبارها    قظة  المستمرة  بالتطورات المراقبة  يتعلق  ما    ل 

يليها اليقظة التسويقية ثم اليقظة التنافسية، ،اليقظة البيئيةيليها  تأتى في المرتبة األولي،  (  التكنولوجية

عن عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين درجات استجابات القيادات بجامعة االسكندرية    فضالً 

الشريف دراسة ) مع واختالفت  ،نوع الكلية تعزي إلى اختالفجية حول ممارسة اليقظة االستراتي

الميزة  ليقظة االستراتيجية في بنـاء  كب عد ل  التى اقتصرت على اليقظة البيئية فقط  (2015محلب،  &  

 توصلتو  بالجزائر،لمجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة    ،التنافسية للمؤسسة االقتصادية

المنظمة على متابعة البيئية ) من حيث    قظةاليدراسة تعتبر أن  ال إلى أن المؤسسـات محل قدرة 

المعلومات المتعلقة بالتطورات واألحداث التى تطرأ على البيئة على المستوى المحلى أو الدولى  

في    اً كبيراً  دور  ( لها   ..الخ .اجتماعية  –قانونية    -اقتصادية  -تتعامل فيها المنظمة سواء سياسيةالتى  

 .تدعيم مزاياها التنافسية

ً وف حسيين، ) ،(Fadhiela & Abbas,2018,p5) من دراسـات إليه كالً  ت لما أشـارقا

،  ( 140،ص2015)الشييري& & محل ،   ،(Heintz et al,2016,p3 ) ،(585، ص 2018

القيحيطييانى)  & الـيـقظــة (  Olson et al,20114,p4)  ،(109،ص2015،العيتيييبيى  أبعــاد  أن 

ة ة التكنولوجـي ل في اليقـظ ة تتمـث ــتراتيجـي ث أنهـ   ،االســ درة احـي ة التطورات  ا ـق ة على مراقـب لمنظـم

التكنولوجيـة ومعرفـة التقينيـات الحـديثـة حتى تـدمج فى نظم االنتـاج والرقـابـة للحـد من الفجوة 

الموردين، العمالء، المركز التنافســى ككل وفقاً لما أشــار    ،التكنولوجية التى تحدث مع المنافســين

( Heintz et al,2016,p3اً  )معه أيضــــ   واتفق  ،(Fadhiela & Abbas,2018,p5)إليه  

على أنها المراقبة والتحليل المســــتمر لكل ما يتعلق بالتطورات التكنولوجية الحالية والمســــتقبلية  

د  ة أـك ـــي افســ ة التـن ا اليقـظ ــين، أـم افســ ات المـن داـع ارات واـب ة ابتـك ة من مواجـه حتى تتمكن المنظـم

(Fadhiela & Abbas,2018,p5)    ابعـة كـل مـا اعلى أنهـا مـت ــينيتعلق ـب افســ الحـاليين   لمـن

تراتيجياتهم   تراتيجيات األكثر فعالية لمواجهتهم،  .منتجاتهم -والمرتقبين )اـس ...الخ( مع وضـع االـس

ــاً ) ــية  تعبر عن البحث والتحليل Sietovirta ,2011,p10واتفق معه أيضـ ( أن اليقظة التنافسـ

تها التنافسـية من يادة قدرشـاطها لزواالسـتغالل األمثل للمعلومات المتوفرة عن منافسـيها وقطاع ن

خالل االســــتخبارات التســــويقية فى ظل االهتمام بالمنافســــين الحاليين والمرتقبين، وعن اليقظة 

تهتم  ( عى أنـها  585، ص  2018حسييييين،  )،(Ales,juri,2010,p15)التـجارـية أتفق كالً من  

ــوا ) مـتابعة  ء من حـيثء العمالبالمعلومات المتعلـقة باألطراف الـخارجـية المتـعامـلة مع المنظـمة ســ
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ومواقفهم الســلوكية(، أو الموردين من حيث )خططهم التكنولوجية    ،طلباتهم، توقعاتهم  ،اتجاهاتهم

ة  ،والتـجارـية الـي ة    ،والـم ة بين المور والمنظـم تتطور عرض المنتـجات من طرف المورد، والعالـق

و( ن  ،  ـم الً  ـك ق  ـف فــاـت يــة  ـئ ـي ـب اـل ظــة  ـق ـي  ، ميحيليي   ،الشيييييريي&)،(Sietovirta ,2011,p10)اـل

على أنـها ـقدرة المنظـمة على مـتابـعة المعلوـمات المتعلـقة ـبالتطورات واألـحداث (140،ص2015

ــية ــياسـ ــواء سـ ــتوى المحلى أو الدولى التى تتعامل فيها المنظمة سـ   ، البيئية التى تطرأ على المسـ

تنظيمية  اليقظة ال ســعياً منها لتحقيق النجاح التنظيمى، وأخيراً   ..الخ.اجتماعية  ،اقتصــادية، قانونية

ار    ،الداخلية() إلى أنها تهتم بمتابعة التغيرات التى تحدث   (Olson et al,20114,p4)والتى أـش

فى الموارد واألنشـــطة الداخلية التى تمتلكها المنظمة لمســـاعدتها فى تحقيق األهداف، وأتفق معه  

لتنظيمية  للتغيرات ا  ( على أنها المتابعة المســـتمرة109،ص2015،العتيبى & القحطانىأيضـــاً)

..الخ  نتيجة الســتجابة المنظمة  .الموارد، نظم االتصــال، والخدمات  ،اء فى الهيكل التنظيمىســو

 البيئية.،لليقظة التكنولوجية، التنافسية، التجارية

 البيئياستدامة األداء   .3/1/2

ل  تواجه المنظمات اليوم العديد من المتغيرات البيئية واالقتصادية واالجتماعية، والتى تمث 

البيئي، والذي تحدياً الستدامة أدائها، خاصة تلك المتغيرات البيئية التى تنعكس على استدامة أدائها  

واألرض والهواء    يشير إلى تأثير المنظمة على الموارد الطبيعية بما فيها الموارد البيئية الحيوية

رات  ت في تحديد التأثيتساعد هذه المؤشرا والماء والتى يطلق عليها مؤشرات لألداء البيئى حيث  

على أنه " نظام لتسهيل قرارات   لذا يعرف األداء البيئي وفقا لمعيار اإليزو   ،البيئية األكثر أهمية

البيئي  األداء  بخصوص  وتقييم   اإلدارة  البيانات  وتحليل  وجمع  المؤشرات  باختيار  للمنظمة 

) لمعلومات وتطوير ذلك األداء.المعلومات وفقا لمقيـا  األداء البيئي وإعداد التقارير وتوصيل ا

 . (143،ص 2012 ،الوافى

للمنظمات على م البيئى  البيئى  ويرتكز األداء  التأثير  لتقليل  المنتجات  سستوى دورة حياة 

وتقليل   النفايات  ومعالجة  التدوير  إعادة  بعملية  نهاية  الخام  المواد  استقدام  من  بداءاً  اإلنتاج  على 

بم إال  ذلك  يتحقق  ولن  االداء  االنبعاثات  استدامة  ومنها  االستدامة  الستراتيجية  المنظمات  واكبة 

مار    20ستدامة هو ماطرحتة لجنة برونتالند فى تقريرها الصادر فى  البيئى، فالتعريف السائد لال

على أنها " القدرة على تلبية احتياجات الحاضر دون المسا  بقدرة األجيال المقبلة على    1987

( احتياجاتها"    "نهج Laura& Anabela ,2013,p184 تلبية  أنها  على  ت عرف  كما   ،)

على المدى الطويل من خالل تبنى الفرص وإدارة المخاطر   المنظمات الذي يخلق قيمة للمساهمين

 .عن األبعاد االقتصادية والبيئية واالجتماعية"

ا  أبعاد االستدامة ويطلق علية مصطلح استدامة األداء  البيئى أحد  أو    لبيئىوي مثل األداء 

االستدامة البيئية ويمكن تعريفة على أنه " قدرة المنظمات على استخدام الموارد الطبيعية بطريقة  

والمخلفات    ،)االنبعاثاتتضمن االستمرار لفترة أطول مع الحد من األثار السلبية على البيئة مثل  

باس وتوقعاته  البيئية  المجتمع  احتياجات  لدمج  وذلك  البيئية(  وخططها  تراتيوالملوثات  جياتها 
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  : ( ومن ثم فإن استدامة األداء البيئى تتطلب عدة أدوات ومنهاJaffar R.,2006,p39)وسياساتها  

(، الممارسات والتطبيقات التى تشجع وتنمى الوعى البيئى 14،ص2016  ،الغالبى & المالك)  

عل بالمحافظة  المهتمة  المنظمات  مع  التعامل  فى  سواء  البيئى  األداء  البلبلورة  اإللتزام  ى  أو  يئة 

البيئية باعتبارها أداة هامة تساعد فى فهم   بالتشريعات والقوانين، مع تبنى تطبيقات نظم اإلدارة 

المخاطر   لتجنب  متكامل  إطار  ضوء  فى  المنظمات  ألنشطة  البيئية  الجوانب  وتحسين  وتقييم 

ذ الجودة  إدارة  إلى دمج نظم  باإلضافة  المحتملة،  البيئية  الوالـتأثيرات  للحد من  ات  بالبيئة  عالقة 

تأثيراتها الداخلية والخارجية  والعمل على جعل البيئة متوافقة مع استراتيجيات الشركة وخططها  

األنظمة   الجودة)تتعلق    9002األيزو  وسياستها ومن هذه  إدارة  )تتعلق 22000األيزو  (،  بنظم 

 مة والصحة المهنية(. ) تتعلق بنظم السال 18001شهادة  (،بنظم إدارة األمن الغذائى

دراسة  ومنها    ،وأشارات العديد من الدراسات السابقة إلى أهمية استدامة األداء البيئى

(( Cao,2019    البيئي والعوامل المؤثرة فيهإلى تالتى هدفت دراسة حالة    من خالل  قييم األداء 

تواجد   ،ألخيرةفي السنوات ا، حيث أظهرت جميع المقاطعات في الصين  الصينبلمقاطعة شاندونغ  

 فضالً عن  ،مشاكل التلوثمع التزايد فى    ، معدالت النمو  تنمية اقتصادية غير مسبوقة مع ارتفاع

على )  أظهرت النتائج أن األداء البيئيو،  اإلنتاجية على حساب الموارد والبيئةفى    النمو السريع

يتوسع تدريجياً من تقييم األداء   (منتجات سعياً لتقليل التأثير البيئى على اإلنتاجمستوى دورة حياة ال

فضالً عن أن مجموعة من العوامل لها  ،والصناعات المحددة ،البيئي للمؤسسة إلى البيئة اإلقليمية

البيئى  األداء  على  الصناعي  تأثير  الهيكل  االقتصادية،   التنمية  الملكية  ،ومنها  والبيئة   ،هيكل 

ثار الكشف آ  تعرف علىلل  التى سعت  (Soewarno et-al, 2018دراسة )، على عكس  الحكومية

الشركات المدرجة  في    على األداء المالي  نبعاثات الكربونمن خالل إواالجتماعي  األداء البيئي  عن  

م تقييم األداء ، كما تباستخدام تقارير االستدامة البيئى  تم قيا  األداء، وندونيسياسوق األسهم بأ في  

أن الكشف عن انبعاثات    وتوصلت الدراسة إلىاالجتماعية،    باستخدام نتائج أداء التقارير  االجتماعي

على األداء  الوقت نفسه    وفي  ،له آثار إيجابية كبيرة على األداء المالي  ألداء البيئي كمؤشر ل  الكربون

قضية حماية البيئة والتنمية  أهمية  أشارت إلى  (  Dey & Bhusan ,2018دراسة )أما    ،االجتماعي

من   البيئىداء  ن تحليل األ، فضالً علذلكقطاع الصناعى  نطلق إدراك الفي الهند من م  المستدامة

، وتوصلت الدراسة  بالهند  سامفي والية  شركة    (21)وعددها  الصناعية الرئيسية    الشركاتقبل  

وجود عالقة إيجابية قوية  و،  خطوات نحو حماية البيئةمحل الدراسة اتخذت  جميع الشركات  إلي أن  

مبادئ توجيهية وضع  أن هناك حاجة إلى  ، كما  لبيئيومستوى الكشف ا  بين حجم الشركات  للغاية

من قبل (  والمخلفات والملوثات البيئية،  االنبعاثاتبحيث يشمل )ألداء البيئي  ل  وإطار عمل مناسبين

 ( إلى تقييم فعالية األداء 2018دراسة ) ياسر& سكيك،  ، واتفقت معها  الهندفي    قطاع الصناعى ال

لبلدية غزة من وجهة نظر متلقي   (البيئيةاالنبعاثات، والمخلفات والملوثات    بةنسمن حيث )   البيئى

عدم  إلى  وتوصلت الدراسة    ،مفردة  (550)ه من  الخدمات البيئية والصحية المقدمة من خالل عين

موافقة على مستوي جودة اإلرشاد الصحي العدم  و  ،ينة على مستوي النظافة في البيئةموافقة الع

قيا  مؤشرات األداء  والتى توسعت فى  (  2018  ،دراسة ) أمينة، وأخرون  عكسوالبيئي، على  
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مجموعة من المؤشرات البيئية والمالية من خالل  ،  بالجزائروطنية سوناطراك  الشركة الفى  البيئي  

النفايات،   تدويرمؤشر اإلنبعاثات الغازية، مؤشر استهالك الموارد والطاقة، مؤشر  )  والمتمثلة في  

شر رقم األعمال البيئي، مؤشر التكاليف البيئية، مؤشر الرسوم  ين في مجال البيئة، مؤمؤشر التكو 

توصلت الدراسة إلى  و، (2016إلى  2011)من ، خالل الفترة (رات البيئيةالبيئية، مؤشر االستثما

البيئية    ضخفاإن تكنولوجياالالتكاليف  األنظفاإل  ستخدام  إ  نتاج  ينعكس  األداء  يجابيالذي  على  اً 

اتفقهال وذلك  )داودمع     ابيئى،  سلطت    (2017،دراسة  إستراتيجوالتى  معايير  على  ية  الضوء 

بالتطبيق على شركة الحفر   ن تلعب دور كبير في االستدامة البيئيةالخضراء وكيف يمكن أ اإلنتاجية  

إلى   ،العراقية الدراسة  البيئياالهتمام ب  أن  وتوصلت  )جودة اإلرشاد الصحي  والذى يشمل  األداء 

البيئية، ،البيئيو التكاليف  النفايات،  تدوير  والطاقة،  الموارد  استهالك  الغازية،  اإلنبعاثات 

البيئيةاال األخضر،  ستثمارات  التصنيع  البيئة(،  صديقة  إلى  المنتجات  الحفر  تركيز    أدى  شركة 

لى حماية المستهلك والبيئة عن طريق مخرجاتها من المنتج األخضر والوعي الثقافي  عالعراقية  

العمل  التنافسية ولى تحقيق الميزة  مات إقود المنظنتاج األخضر ين اإلجتمع مما يعني أللعاملين والم

 استدامتها.على 

  ،) أمينة، وأخرون،(2018،(،)ياسر، سكيكNoorlailie et-al, 2018)ويرى كالً من  

ية والتى تنقسم تعتبر إرشادات للفعالية البيئ ؤشرات استدامة األداء البيئي للمنظماتأن م  (2018

والتي تتمثل فى  مجهودات    البيئيةأولها مؤشرات استدامة اإلدارة  أساسية   راتإلى ثالثة مؤش

اإلستراتيجية والسياسة، الهيكل   اإلدارة للتأثير على استدامة األداء البيئي للمنظمة والتي تشتمل على

باألطراف الداخلية   بيئية واالتصاالتالتنظيمي لإلدارة البيئية، االلتزام اإلداري الخاص بالمسائل ال

والتي توفر معلومات عن الحالة المحلية    شرات الحالة البيئيةوثانيها مؤو الخارجية ذات المصلحة،

وأخرها مؤشرات استدامة  أو اإلقليمية أو العالمية للبيئة مثل نسبة التلوث في الهواء والتربة والماء،  

اإلنبعاثات الغازية، استهالك  ،يئيودة اإلرشاد الصحي والب، والتى تتعلق بمستوي جالبيئياألداء  

والطاق األخضر، الموارد  التصنيع  البيئية،  االستثمارات  البيئية،  التكاليف  النفايات،  تدوير  ة، 

 وإتباع المعايير العالمية للمحافظ على البيئة. ،المنتجات صديقة البيئة

 .  التعليق على أدبيات الدراسة   3/1/3

استع  على    الدراسة،أدبيات    راضبعد  التعرف  أهمية  واضح  بشكل  اليقظة    دورظهر 

اليقظة   ىتبين حداثة االهتمام بمجالالسابقة  الدراسات  أن  كما    البيئى،االستراتيجية فى استدامة األداء  

 : على المساهمات التالية الباحثوقد استند ، االستراتيجية واستدامة األداء البيئى

ت دراستها سابقاً والوقوف على الجوانب التى بحاجة لبحثية التى تمعلى الجوانب ا  التعرف -

 لجهود بحثية أكثر كمحاولة لتغطيتها في هذا البحث.

الوهاب)،( Fadhiela & Abbas,2018)   ،(2019)إبراهيم،دراسةاتفقت   -  ، بلصير& عبد 

اليقظة   أهميةعلى    (2017)خميس،،Mahmoud ,2017 ))  ،(2018)حسين،    ،(2018

فى    يجيةاالسترات الممثلة  المختلفة  التكنولوجية،بأبعادها  اليقظة  التنافسية  )  اليقظة  ،اليقظة 
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(،    ،التجارية البيئية  أيضاً  اليقظة  اتفقت  األكما  البع د  أن  لليفى  تأثيراً  االستراتيجية  قكثر  ظة 

هو   األولى  المرتبة  فى  التكنولوجيةويأتى  اليقظة   ويليها  ،اليقظة  ويليها  التنافسية    اليقظة 

من حيث   (2015دراسة )الشريف & محلب،    معهم  واختلفت،  يةالتجارية، وأخيراً اليقظة البيئ

اتفقها مع  على الرغم من    ،تراتيجية هو اليقظة البيئية فقط أن البعد االكثر تأثيراً لليقظة االس

المؤسسات بأنواعها ) قطاع البنوك  أهمية اليقظة االستراتيجية فى    من حيث  نفس الدراسات

  ، ية في النتائج التى توصلت إليها( والتى أفادت الدراسة الحالالقطاع الصناعى  -طاع التعليمق–

&عبد ) بلصير    ،(Fadhiela & Abbas,2018دراسة )  منهاو  أشارت بعض الدراساتكما  

محلب،    (،2018  ،الوهاب أن    (2015)الشريف &  االستراتيجية إلى  اليقظة  مدخل  تبنى 

)حسين،  ، كما أشارت دراسة  األداء التشغيليوتحسين    ميزة التنافسيةلاوتنمية  يساهم فى تحقيق  

إلى أنه لتبنى مدخل اليقظة االستراتيجية يعتمد على   (  2015)الشريف & محلب،  ،(2018

  - توافر آليات ومنها التفكير الرشيق إلدارة الموارد البشرية الممثلة فى )االجراءات الرشيقة

 . املين( و التحليل البيئىتقليص الع–السلوكيات الرشيقة 

الدراسات   - سعى  من  الرغم   & Fadhiela)(،2019)إبراهيم،دراسة  ومنها  وعلى 

Abbas,2018)،الوهاب عبد  بلصير&   Mahmoud ،(2018)حسين،    ،(2018  ،) 

محلب،  ،(2017)خميس،،(2017,(  & االستراتيجية   (2015)الشريف  اليقظة  لدراسة 

أنها أغفلت   المختلفة إال  هاماً وهو  بأبعادها  التنظيميةب عداً  أو  الداخلية/  تهتم والتى    )  اليقظة 

التنظيمى  الهيكل  الى تحدث بالمنظمة سواء فى  التغيرات  نظم االتصال،    ،الموارد  ،بمتابعة 

تحقيق األهداف، نتيجة الستجابة المنظمة لليقظة التكنولوجية   ..الخ لمساعدتها فى.والخدمات

 وهو ما تنفرد به الدراسة الحالية. ، (التجارية والبيئية-التنافسية –

-  ً  Cao,2019،  (Soewarno et-al, 2018( ،)Dey & Bhusan )دراسة )اتفقت    وأيضا

,2018،) Noorlailie et-al, 2018))،  سكيك وأخرون)  ،(2018،)ياسر&    ، أمينة، 

على تحسينه بصفة مستمرة من حيث  تقليل نسبة  ( على أهمية األداء البيئى والعمل  2018

البيئيةالقضاء على  و  ،بعاثاتناال دراسة ،  المخلفات والملوثات  اتفقت  أمينة،            كما   (

)داودمع  (  2018  ،وأخرون البيئى2017،دراسة  األداء  قيا   على  واضحة   (،  بصورة 

الموارد والطاقة، مؤشر  الغازية، مؤشر استهالك  للمنظمات من خالل ) مؤشر اإلنبعاثات 

تكوين في مجال البيئة، مؤشر رقم األعمال البيئي، مؤشر التكاليف  تدوير النفايات، مؤشر ال

السابقة    يتضح من الدراساتأخيراً  و  (البيئية، مؤشر الرسوم البيئية، مؤشر االستثمارات البيئية

دراسة  استدامة  ب  المتعلقة ومنها  البيئى  &  )ياسر، (Noorlailie et-al, 2018)األداء 

مستوي جودة   من خالل  هأنها ركزت علي قياس (   2018  ،) أمينة، وأخرون ،(2018،سكيك

والبيئياإل الصحي  الغازية،  ،رشاد  تدوير  اإلنبعاثات  والطاقة،  الموارد  النفايات، استهالك 

البيئية االستثمارات  البيئية،  األخضر،  ،التكاليف  االتصنيع  صديقة  إتباع و  ،لبيئةالمنتجات 

 المعايير العالمية للمحافظ على البيئة.
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 الفجوة البحثية  . 3/1/4

 والدراسات السابقة:  دراسة الحاليةهناك عدة أوجه تبرز اإلختالف بين ال

استدامة األداء ( مع  )كمتغير مستقل  اليقظة االستراتيجيةللربط بين  الدراسة الحالية    سعت •

رتباط إللتعرف على أهم األبعاد التى لها أثر معنوي وأيضاً عالقة  )كمتغير تابع(    البيئى

 سة.متغيرات الدرالكل من 

اليقظة الداخلية/  كما سعت الدراسة الحالية إلى إدخال ب عداً جديداً لليقظة االستراتيجية وهو   •

 كأحد أبعاد اليقظة االستراتيجية وهذا ما أغفلت عنه الدراسات السابقة. أو التنظيمية

 مجموعة   وهي  صناعية مصريةللتطبيق على مؤسسات  الدراسة الحالية  سعت  وأخيراً   •

وتشملشركات   الغذائية   أرما  للصناعات  أرما  لصناعة  (AFI) شركة  أرما  وشركة   ،

الصابون والمنظفات(AOI) الزيوت ، وشركة أرما  (ASD) ، وشركة أرما لصناعة 

 .(AT)التجارية 

 :يليكما  ةالبحثي ةتحديد الفجويمكن وفي ضوء ما سبق 

 

 

 من إعداد الباحث :المصدر

 (4) رقم شكل

 الفجوة البحثية

الفجوة   نتائج الدراسات السابقة 
 البحثية 

 الحالية الدراسة 

 يلي أظهرت نتائج الدراسات السابقة ما  

في -  أهمية  لها  االستراتيجية  اليقظة  أن 
 المنظمات بمختلف أنواعها. 

تحقيق وتنمية  تساهم اليقظة االستراتيجية فى
 الميزة التنافسية وتحسين األداء التشغيلي.

تتمثل أبعاد اليقظة االستراتيجية في )اليقظة    - 
ا–التكنولوجية   اليقظة    – لتنافسية  اليقظة 
 اليقظة البيئية( –التجارية 

خالل  -  من  البيئى  األداء  استدامة  قيا   يتم 
الغازية، استهالك   تجودة، اإلنبعاثامستوي  
وا التكاليف الموارد  النفايات،  تسيير  لطاقة، 

التصنيع   البيئية،  االستثمارات  البيئية، 
إتباع   البيئة،  صديقة  المنتجات  األخضر، 

 مية للمحافظ على البيئة.المعايير العال

خالل   من 
الدراسات السابقة  
الحالية   والدراسة 
الفجوة   تتمثل 
 البحثية في اآلتي: 

وجود    -  عدم 
دراسات سابقة فى  

الم صرية  بالبيئة 
بين  ربطت  التى 

اليقظة  
االستراتيجية 

األداء   واستدامة 
 البيئى. 

  

دور   الدراسة  هذه  في  الباحث  يتناول 
استدامة األداء اليقظة االستراتيجية فى  

من  الدراسة  محل  بالشركات  البيئى 
 : يز على النقاط التالية خالل الترك

االستراتيجية    -  اليقظة  أبعاد  تحديد 
 الدراسة. بالشركات محل 

البيئى   -  استدامة  مؤشرات  تحديد 
 بالشركات محل الدراسة. 

تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات    - 
ومجال   الهدف  حيث  من  السابقة 

 ق.التطبي 

النتائج    -  خالل  من  الباحث  قيام 
إليها  التوصل  تم  التى  والتوصيات 
 بإعداد خطة عمل تنفيذية للتوصيات. 

 الدراسة الحاليةل نتائج الدراسات السابقة و تحديد الفجوة البحثية من خل 
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 . صياغة الفروض 3/2

ضوء أدبيات الدراسة والدراسات السابقة يمكن تلخيص متغيرات البحث ومقاييسه كما    فى

 ( التالي: 5رقم )في الجدول  

 (   5جدول رقم )

 مقاييس متغيرات البحث 

المراجع من الدراسات   أبعاده  نوعه  المتغير 

 السابقة 

 مستقل اليقظة االستراتيجية 
 اليقظة التكنولوجية.  •

 التجارية. اليقظة  •

 اليقظة التنافسية.  •

 اليقظة البيئية. •

اليقظة الداخلية/   •

 التنظيمية.

2019إبراهيم،  

Fadhiela & 

Abbas,2018 

2018حسين،   

الشريف & محلب،  

2015 

 2018بلصير، 

 تابع  استدامة األداء البيئى
 االنبعاثات الغازية. •

السالمة المهنية فى   •

 بيئة العمل.

المخرجات النهائية  •

 المعالجة. 

 إعادة التدوير. •

Cao,2019 

Day & Bhusan 

,2018 

Noorlailie et-al, 

2018 

2018ياسر،  

،  وآخرونأمينة، 

2018 

 من إعداد الباحث.  :صدر*الم

 : التالى  (5) متغيرات البحث فى الشكلكما يمكن تصور 
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 من إعداد الباحث: المصدر

 ( 5)رقم شكل 

 يوضح العالقات بين متغيرات البحث.

وفي ضوء مقايس متغيرات البحث والنموذج السابق يمكن صياغة فروض البحث كما  

 : يلي

فروق معنوية بين آراء فئتى مجتمع البحث حول األبعاد    توجدال    :الفرض الرئيسى األول •

 . الشركات محل الدراسةالتى تعكس اليقظة االستراتيجية ب 

ال توجد فروق معنوية بين آراء فئتى مجتمع البحث حول األبعاد   :الفرض الرئيسى الثاني  •

 . الشركات محل الدراسةالتى تعكس استدامة األداء البيئى ب

ا • الرئيسى  على   :لثالثالفرض  االستراتيجية  لليقظة  احصائية  داللة  ذو  تأثير  يوجد  ال 

 . الشركات محل الدراسةاستدامة األداء البيئى ب

 الفروض الفرعية التالية:  ويتفرع من الفرض الثالث

 المتغير المستقل

اليقظة 
 االستراتيجية

 ال )أبعادها( 

 االنبعاثات الغازية. •

السالمة المهنية فى بيئة  •
 العمل.

المخرجات النهائية  •
 المعالجة.

 إعادة التدوير. •

 

 المتغير التابع

استدامة األداء 
 البيئى

 

اليقظة  •
 التكنولوجية. 

 قظة التجارية.الي •
 اليقظة التنافسية  •
 اليقظة البيئية. •
اليقظة الداخلية/  •

 التنظيمية. 
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ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية لليقظة التكنولوجية على   :الفرض الفرعى األول -

   .الدراسةت محل الشركااستدامة األداء البيئى ب

الثانى  - الفرعى  على    :الفرض  التجارية  لليقظة  احصائية  داللة  ذو  تأثير  يوجد  ال 

 . الشركات محل الدراسةاستدامة األداء البيئى ب

الثالث - الفرعى  التنافسية على    :الفرض  لليقظة  تأثير ذو داللة احصائية  يوجد  ال 

 . الشركات محل الدراسةاستدامة األداء البيئى ب

ا - االفرض  داللة  لرابع:لفرعى  ذو  تأثير  يوجد  على   ال  البيئية  لليقظة  احصائية 

 . الشركات محل الدراسةاستدامة األداء البيئى ب

ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية لليقظة الداخلية على    الفرض الفرعى الخامس: -

 . الشركات محل الدراسةاستدامة األداء البيئى ب

 أهداف البحث . 4

 .اليقظة االستراتيجيةتطبيق ألهمية الشركات محل الدراسة  تبنى . التعرف على4/1

 . ألستدامة األداء البيئىالشركات محل الدراسة إدراك . تحديد 4/2

تأثير  4/3 تحليل  البيئى  .  األداء  استدامة  في  االستراتيجية  اليقظة  محل بأبعاد  الشركات 

 . الدراسة

اليقظة  تى تفيد في تعظيم االستفادة من. التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ال4/4

 . الشركات محل الدراسةباالستراتيجية في استدامة األداء 

 . أهمية البحث  5

ألن كالً من اليقظة االستراتيجية واستدامة األداء البيئى من نظراً    :األهمية العلمية  .5/1

فإن هذا الموضوع   ،األعمالالموضوعات التي ال تزال من المجاالت الحديثة نسبياً في مجال إدارة  

ما زال بحاجة إلى اإلضافة من البحوث والدراسات العربية التي تثري المدخل العلمى واإلضافة  

 للنظرية له. 

 :يليحث أهميتة العملية مما  مد البيست: األهمية العملية. 5/2

  صر،الرائدة صناعياً فى م  مجموعة شركات أرما العملية إلى إستهداف  ترجع أهمية البحث -

سعت لزيادة استثماراتها في مصر بالفترة المقبلة لتصل إلى مليار جنيه من خالل زيادة    والتى

ً   120عدد فروعها إلى   رتقاء بمستوى الصناعة وبمهنية اإلعلى  وذلك من منطلق حرصها   فرعا

 العاملين في كافة فروعها ومصانعها بالتوسع والمنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً. 
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العملية  الحالى البحث  مد  يست كما   - االستراتيجية   أهميتة  اليقظة  أبعاد  لتحديد  السعى  فى 

 ومؤشرات استدامة البيئى بالشركات محل الدراسة. 

العملية - أهميتة  الحالى  البحث  يستمد  بأبعادها    تأثيراختبار  فى    وأخيراً  االستراتيجية  اليقظة 

اليقظة الداخلية/    -اليقظة البيئية  -قظة التنافسيةالي  -اليقظة التجارية    -المختلفة )اليقظة التكنولوجية

السالمة المهنية فى   -ى استدامة االداء البيئى بأبعاده المختلفة )االنبعاثات الغازيةعلالتنظيمية(  

العمل الم  -بيئة  النهائية  لدعم    -عالجةالمخرجات  الدراسة وذلك  التدوير( بالشركات محل  إعادة 

 .تطبيق اليقظة االستراتيجية إلدراكملين بها قدراتها وكذلك المديرين والعا

 منهج البحث .6

  وتحديد الدراسة محل الظاهرة تفسير على يقوم الذي الوصفي، المنهج على الباحث إعتمد

 حيث  من  التحليلى  المنهج  بجانب  هذا  ،اليقظة االستراتيجية واستدامة األداء البيئى()  ببعديها  الدراسة

المتغيرات محل الدراسة )اليقظة االستراتيجية واستدامة األداء   بين  اتالعالق  وتفسير  تحليل  إجراء

   :التالية  العناصر خالل من البحث منهجية استعراض للباحث يمكن كما ،(البيئى

 البيانات ومصادر نوع تحديد .6/1

 االستراتيجية   باليقظة  الصلة  ذات  الثانوية  البيانات  بتجميع  الباحث  قام  :الثانوية  البيانات  .أ

الدراسة   فى  األقسامو  اإلدارت  سجالت  خالل  من  البيئى  األداء  ستدامةاو   الشركات محل 

 الفترة   خالل  ألرما  الصادرة  البيئية  التقارير  كافة   عن  فضالً   لها  االستراتيجية  الخطط  وتشمل

 (هاب  الصناعية  عملياتال  )إدارة  داخلية  جهات  من  سواء  2019  عام  حتى  2015  عام   من

 لالستثمار  العامه  الهيئة  -الدولى  والتعاون  االستثمار  )وزارة  مثل  خارجية  جهات  أو

 (.التكنولوجى لتخطيطوا التنمية وبحوث استشارات كزامر - الحرة والمناطق

  أسلوب  على  للدراسة  الالزمة   األولية  البيانات  جمع  عند  الباحث  اعتمد  :األولية  البيانات .ب

  مفردات   سؤال  تم  حيث  ،االلكترونى  والبريد  الشخصية  المقابالت  خالل  من  االستقصاء

  شأن ب  آرائهم  على   التعرف  عم  االستراتيجية،  اليقظة  أبعاد  حول  آرائهم  عن  البحث  مجتمع

 .لبيئىا األداء استدامة فى  تساهم التى العوامل

 البحث  وعينة مجتمع .6/2 

ــرـكات مـحل فى    بتـلك اإلدارات  يتمـثل مجتمع البـحث فى ـمديرى اإلدارات والـعاملين         الشــ

ـشركة أرما للـصناعات الغذائية،  :وقام الباحث بتطبيق الدراـسة على أربعة ـشركات وهىالدراـسة  

وقد اعتمد الباحث  التجارية، ، شـركة آرمامنظفاتصـابون والشـركة آرما لل  ،آرما للزيوت شـركة

على أسـلوب الحصـر الشـامل بالنسـبة لفئة المديرين بالشـركات السـابقة محل الدراسـة والذين يبلغ 

ددهم ) ــر من 48ـع اشــ ة الـع ديـن اً بمصـــــانع ـم ددهم وتركزهم جغرافـي ة ـع ك نظراً لقـل ( مفردة وذـل

ــان ــلوب الع ،رمضــ ـــبة لفـئة الـعاملين فـقد اعتـمد الـباحث على أســ نظراً لكبر عدد   ،يـناتأما بالنســ

ــة ــركات محل الدراسـ تحديد حجم وقد تم اختيار ،مفردة( 2783) والبالغ عددهم    العاملين فى الشـ
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، حيث %5وحدود خطأ   %95عينة عـشوائية من العاملين بالـشركات محل الدراـسة عند معامل ثقة 

ان حجم العي ةـك د مجتمع  (مفردة  322  )  ـن ا    ،(مفردة  2000  )  عـن د مجتمععأـم  (  مفردة  3000  )ـن

ــل إلى   ،(مفردة  341)كان حجم العينة  ــط حجم العينة عند المجتمعين تم التوصـ ــاب متوسـ وبحسـ

تجابة  (مفردة   332)حجم عينة العاملين والذى بلغ  بة االـس ، ويمكن توزيع عينة البحث وتحديد نـس

 التاليين:  (7ورقم ) ،(6موضح في الجدولين رقم )كما هو 

 ( 6جدول رقم )

   محل الدراسة شركاتالتوزيع حجم عينة العاملين ب

 .إعداد الباحثمن : المصدر       

 ( 7جدول رقم )

 االجمالية ونسب االستجابة   البحث توزيع عينة

 .: من إعداد الباحثالمصدر    

 المئوية النسبة حجم العينة  توزيع العدد  الشركة 

 %14.2 47 395 شركة أرما للصناعات الغذائية

 %58.9 195 1639 آرما للزيوت شركة

 %19.6 65 546 منظفاتصابون والشركة آرما لل

 %7.3 25 203 شركة آرما التجارية

 %100 332 2783 ياالجمال

عدد   عينة  العدد  فئات البحث 

االستجابات  

 الصحيحة 

 نسبة

االستجابات  

 الصحيحة 

 % 87.5 42 حصر شامل  48 ناألولى: المديري الفئة 

 % 92.1 306 عينة عشوائية 332 املينالع :الفئة الثانية

 % 91.57 348 ----- 380 ي اإلجمال
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 البيانات جمع وأسالي  طرق .6/3

محل    فى  والعاملين  للمديرين  توجيهها  تم  استقصاء  قائمة  بإعداد  الباحث  قام الشركات 

 :يلي ما االستمارة وشملت ،الدراسة

 عبارة.  (32) وعددها االستراتيجية باليقظة لقتتع عبارات  :األول الجزء  -

 عبارة. (22) وعددها البيئى األداء باستدامة تتعلق عبارات :الثانى الجزء -

 حدود البحث. 7

 :يليتتمثل حدود البحث فيما  

بأبعادها   دور اليقظة االستراتيجية: يقتصر موضوع البحث على  حدود موضوعية.  7/1 

اليقظة الداخلية/    -اليقظة البيئية  -اليقظة التنافسية  -اليقظة التجارية    -يةالمختلفة )اليقظة التكنولوج

السالمة المهنية فى بيئة    -بأبعاده المختلفة )االنبعاثات الغازية  في استدامة األداء البيئيالتنظيمية(  

 .إعادة التدوير( -المخرجات النهائية المعالجة -العمل

  شركات   أربعمجموعة شركات أرما وتشمل    علىتم تطبيق البحث    :حدود مكانية.  7/2 

صابون شركة آرما لل  ،آرما للزيوت  شركة أرما للصناعات الغذائية، شركة  :وهي  محل الدراسة

 .منظفات، شركة آرما التجاريةوال

 . 2020/ 2019تم تطبيق البحث في الفترة الزمنية من عام  :حدود زمنية. 7/3

 . الدراسة الميدانية 8

 االحصائية المستخدمةاألسالي   .8/1

وذلك من خالل  ؛(SPSS.V. 22باسـتخدام برنامج )تم تحليل بيانات الدراسـة الميدانية 

 استخدام األساليب اإلحصائية التالية:

  الختبار ثبات وصدق أداة جمع بيانات البحث.  :كرونباخ(  )ألفامعامل ثبات  -

باســتخدام الوســط  حث، إلجراء التحليل الوصــفي لمتغيرات الب  المتوسييطات الحسييابية: -

 .حسابيال

إلجراء التحليل الوصـفي لمتغيرات البحث ويفيد في معرفة مدى  :االنحرافات المعيارية -

كما يـساعد في ترتيب العبارات مع المتوـسط   المبحوثين،تـشتت أو عدم تـشتت اـستجابات  

ــاوى العبارات   المرجح، ــط المرجححيث أنه في حالة تسـ  فإن العبارة التي  ،في المتوسـ

 انحرافها المعياري أقل تأخذ الترتيب األول. 

وذلك لمعرفة العالقة بين المتغيرات المســتقلة والتابعة من :  اسييلوا االنحدار البسيييط  -

تقلة من التباين    الذيخالل قيمة معامل التحديد   رها المتغيرات المـس بة التى تفـس يبين النـس

حدار من خالل نتيجة اختبار ف المتغير التابع فضــــالً عن تحديد معنوية نموذج االنفى 

F-Test   
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ــار  ا - يكون    :Mann-Whitney Testختب ــا  ــدم عن مجموعتين  بين  الفرق  ــار  الختب

ارة بمفردهـا  (  Ordinal)  الترتيبيالمتغيرات محـل االهتمـام من النوع   ث كـل عـب حـي

 تمثل متغيراً ترتيياً.

 للمقياس المستخدم في البحث  الصدقالثبات ونتائج   .10/2

ــتخدمة ) والصــدق  من إجراء الثبات   لباحثاهدف      إلى التأكد من صــالحية األداة المس

حيث يتم الحكم على صــالحية المحتوى بمدى االتســاق بين المتغيرات التي   ،قائمة االســتقصــاء(

يشــملها المقيا  المجمع، وفيها يتم التحديد الشــخصــي لتجانس المفردات المســتخدمة مع الفكرة،  

،  Cronbach's Alphaاالسـتقصـاء من خالل حسـاب معامل ألفا لكرونبا   ثبات   من وتم التحقق

داة، وتتراوح قيمة معامل ألفا بين الصـــفر والواحد الصـــحيح، وكلما  ثبات األ اختبار وذلك بهدف

ة، ويعرض  ــحيح دل ذـلك على وجود الثـبات ـبدرـجة ـعالـي اـمل من الواـحد الصــ اقترـبت قيـمة المـع

 الصدق ألسئلة الستقصاء.معاملى الثبات و (8)الجدول رقم 

   (8)جدول رقم 

 معاملى الثبات والصدق الستمارة اإلستقصاء 

 البيييان  المحاور 

معامل 

 الثبات 

(Alpha)* 

معامل 

 الصدق 

 

 األول
 0.786 . اليقظة االستراتيجية

0.886 

1 
 0.850 0.723 .اليقظة التكنولوجية

2 
 0.902 0.814 .اليقظة التنافسية

3 
 0.905 0.819 . اليقظة التجارية

4 
 0.801 0.642 .اليقظة البيئية

5 
 0.901 0.811 .)الداخلية(اليقظة التنظيمية 

 الثانى
 0.895 0.802 .استدامة األداء البيئى

1 
 0.857 0.735 . االنبعاثات الغازية

2 
 0.908 0.824 .السالمة المهنية فى بيئة العمل

3 
 0.919 0.845 .المخرجات النهائية المعالجة

4 
 0.838 0.702 . إعادة التدوير

   Spss اإلحصائيمخرجات البرنامج المصدر:  
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يتضيح أن قيم معامل الثبات مقبولة لجميع األسيئلة، حيث  ( 8)باسيتعراض الجدول رقم  

عد  مجموعه من األبعاد وكل ب  محورين رئيسيييين وكل محور يتكون    تضييمنق قائمة اإلسييتقصيياء

  (0.845)، وتراوحق قيمة معامل الثبات بين ت الخماسيىيتكون من أكثر عنصير تخخذ شيكل ليكر

للبعيد الثياليث من المحور الثيانى م المخرجيات النهيائيية المعيالجية م، وتراوحيق قيمية معياميل 

للبعيد الثياليث من المحور    (0.919)للبعيد الرابع من المحور األول وبين    (0.801)الصييييدق بين  

وـبالـتالى يمكن  لقيم معياميل الثبيات(،  التربيعى  الثيانى ) حييث أن قيمية معياميل الصييييدق هى الجيذر  

ألغراض  ومقبولة مرتفعة كما تعد قيمالقول أنها معامالت ذات داللة جيدة لتحقيق أهداف البحث 

ــة، حـيث إنـها أكبر كرونـبا ، ومن ثم  -ألـفا المقبول لمـعاـمل األدنى ( وهو الـحد0.7من ) اـلدراســ

أن القول يمكن ات أداة البحـث تتمتع ـب الثـب يمكن االعتمـاد عليهـا فى تعميم المخرجـات على و  ،ـب

البعيد الرابع من المحور األول وهو م اليقظية البيئيية م والتى بلغيق  وذـلك ـما ـعدا    المجتمع كـكل

 ,.Hair J)    .كرونبا -ألفا ( المقبول لمعامل0.7) األدنى الحد وهى أقل من (0.642)قيمته  

Black W., Babin, B. Anderson, R ,2010, P98) 

 اختبار الفروض  . 8/3

توجد فروق معنوية بين آراء فئتى عينه البحث حول   األول: ال  الفرض الرئيسى. 8/3/1

 .بالشركات محل الدراسةاألبعاد التى تعكس اليقظة االستراتيجية 

الفر          آوالختبار  بين  الدراسةق  الوظيفة  راء عينة  التى تعكس  حول    حسب  األبعاد 

حد االختبارات الالمعلمية الختبار الفرق بين  ) أ  U  جية، تم استخدام مان هوتنىاليقظة االستراتي

 : التالى( 9)جدول رقم كما فى متوسطين(، 
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 ( 9)جدول رقم 

 اإلحصاء الوصفى ونتائج اإلختبار ألراء عينة الدراسة حول 

 األبعاد التى تعكس اليقظة االستراتيجية 

 األبعاد

 إلختبار نتائج ا العاملين  المديرين 

وسط 

انحراف  حسابى 

 معيارى 

وسط 

انحراف  حسابى 

 معيارى 

Mann-

Whitney 

U 

Sig. المعنوية 

اليقظة  

 التكنولوجية

3.91 0.70 3.59 0.67 4643.5 .002 
 معنوى 

اليقظة  

  التنافسية

4.16 0.66 3.76 0.65 3243.5 .000 
 معنوى 

اليقظة  

 التجارية 

4.13 0.64 3.69 0.50 3329.5 .000 
 معنوى 

 معنوى  002. 4595.0 0.68 3.57 0.72 3.94 اليقظة البيئية 

اليقظة  

التنظيمية 

 )الداخلية( 

 معنوى  002. 4585.0 0.81 3.64 0.84 3.93

   Spss مخرجات البرنامج اإلحصائيالمصدر:  

الدراسة    (  9)باستعراض الجدول رقم   حول األبعاد التى اإلحصاء الوصفى ألراء فئتى 

 :ما يلىيتضح ( العاملين –راتيجية من وجهة نظر فئتى الدراسة  )المديرين تعكس اليقظة االست

آراء   • بمتوسط  إرتفاع متوسط  التنافسية "  "اليقظة  البعد  الدراسة  حول  ،  (4.16)فئتى 

   (65 .0)وانحراف معيارى     ،(3.76)  وبمتوسط ،للمديرين   (0.66)وانحراف معيارى   

 للعاملين

قل أ   P- Value  (Sig.)حيث أن قيم     ،%5ستوى معنوية  بعاد عند م األ معنوية جميع    •

يدل على وجود اختالف معنوى بين متوسط أراء عينة الدراسة   من مستوى المعنوية، مما

 حول األبعاد التى تعكس اليقظة االستراتيجية.
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توجد  القائل "    األول وصحه الفرض البديل  الرئيسى  عدم صحة الفرضمما سبق يتضح   •

ن آراء فئتى عينه البحث حول األبعاد التى تعكس اليقظة االستراتيجية فروق معنوية بي

 الشركات محل الدراسة ب

عينية البحيث    : ال توجيد فروق معنويية بين آراء فئتىي. الفرض الرئيسييييى الثيان8/3/2

 .بالشركات محل الدراسةحول األبعاد التى تعكس استدامة األداء البيئى 

األبعاد التى تعكس استدامة لدراسة حسب الوظيفة حول  ق بين آراء عينة اوالختبار الفر

هوتنى   مان  استخدام  تم  البيئى،  بين   Uاألداء  الفرق  الختبار  الالمعلمية  االختبارات  أحد   (

 : التالى( 10)ى جدول رقم متوسطين(، كما ف

 ( 10)جدول رقم 

 اإلحصاء الوصفى ونتائج اإلختبار ألراء عينة الدراسة حول 

 كس استدامة األداء البيئى األبعاد التى تع  

 األبعاد 

 نتائج اإلختبار  العاملين  المديرين 

وسط  

 حسابى 
انحراف  

 معيارى 

وسط  

 حسابى 
انحراف  

 معيارى 

Mann-

Whitney 

U 

Sig.  المعنوية 

االنبعاثات  

 الغازية 

3.69 0.48 3.58 0.48 5630.5 
.177 

غير 

 معنوى

السالمة المهنية  

 فى بيئة العمل 

3.76 0.57 3.52 0.44 4887.0 
 معنوى 009.

المخرجات  

النهائية  

 المعالجة 

3.70 0.48 3.61 0.48 5777.0 

.276 
غير 

 معنوى

 5688.0 0.24 3.82 0.22 3.88 إعادة التدوير 
.141 

غير 

 معنوى

   Spss مخرجات البرنامج اإلحصائيالمصدر:  
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عاد التى  حول األباإلحصاء الوصفى ألراء فئتى الدراسة  (  10)وباستعراض الجدول رقم  

 :يالعاملين( يتضح ما يل –تعكس استدامة األداء البيئى من وجهة نظر فئتى الدراسة  )المديرين 

آ  رتفاعإ • البعد  متوسط  حول  الدراسة  فئتى  بمتوسط  "    راء   " التدوير  ،  (3.88)إعادة 

   (0.24)وانحراف معيارى     ،(3.82)وبمتوسط   ،للمديرين   (0.22)وانحراف معيارى   

 للعاملين.

  P- Value (Sig.)حيث أن قيم   ،%5بعاد عند مستوى معنوية األعدم معنوية معظم   •

يدل على  عدم وجود اختالف معنوى بين متوسط أراء   أكبر من مستوى المعنوية، مما

التى تع الدراسة حول األبعاد  السالمة عينة  ب عد  البيئى وذلك ماعدا  كس استدامة األداء 

يرجع ذلك إلى أن الشركات محل الدراسة تهتم بكافة جوانب  وقد    المهنية فى بيئة العمل

الصحية   اآلمنة  تلك    البيئة  حصول  خالل  من  جلياً  ذلك  ويتضح  والعمالء،  للعاملين 

)األيزو: شهادة  على  عام  18001الشركات  فى  السالمة   2010(  بنظم  تتعلق  والتى 

 مهنية وإدارتها.والصحة المهنية مع تحديد المخاطر المتعلقة بالسالمة والصحة ال 

جد فروق معنوية بين ال تو القائل "جزئياً مما سبق يتضح صحة الفرض الرئيسى الثانى  •

البيئى   الشركات محل  بآراء فئتى عينة البحث حول األبعاد التى تعكس استدامة األداء 

 " وذلك ماعدا ب عد السالمة المهنية فى بيئة العمل  الدراسة

ال يوجد تخثير ذو داللة احصيائية لليقظة االسيتراتيجية الثالث:    . الفرض الرئيسيى8/3/3

والختبار هذا الفرض تم اختبار الفروض ،  بالشييركات محل الدراسييةعلى اسييتدامة األداء البيئى  

 الفرعيه التاليه:

الفرض الفرعى األول: ال يوجيد تيخثير ذو داللية احصيييييائيية لليقظية التكنولوجيية على  

الختبار هذا الفرض تم اـستخدام االنحدار البـسيط   ،محل الدراسية  بالشيركات  اسيتدامة األداء البيئى

كما فى جدول   النحدار اـستدامة األداء البيئي كمتغير تابع على اليقظة التكنولوجية كمتغير مـستقل،

 :التالى( 11)رقم 
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 ( 11)جدول رقم 

 للفرض الفرعى األول  تقديرات نموذجى االنحدار البسيط للمديرين والعاملين

 

معامل  

 التحديد 

R2 

F 

(sig.) 

 التقديرات 

  T Sig. 

  المديرين

 والعاملين 
0.662 

322.257 

(0.000) 

 000. 21.40 2.233 الحد الثابق 

اليقظة  

 التكنولوجية
0.451 18.22 .000 

   Spss مخرجات البرنامج اإلحصائيالمصدر:  

لبســـيط للمديرين والعاملين، تقديرات نموذجي االنحدار ال (11)باســـتعراض الجدول رقم 

 :يليما يتضح 

، كما يتضــــح (sig=0.000) ، وقيم(F) معنوية نموذجى االنحدار المقدر من خالل قيم •

، وبلغت  %5معنوية معامل االنحدار والحد الثابت فى كل نموذج عند مســـتوى معنوية  

التحــديــد   العينــة  (0.662)قيمــة معــامــل  ــتقــل )اليقأى أ  لمفردات  المســ المتغير  ظــة  ن 

)اـستدامة األداء التغيرات التى تحدث فى المتغير التابع  من  %66.2التكنولوجية( يفـسر  

 (،  البيئى

يوجد  األول وـصحه الفرض البديل القائل "  مما ـسبق يتـضح عدم ـصحة الفرض الفرعى •

بالشـركات محل  تأثير ذو داللة احصـائية لليقظة التكنولوجية على اسـتدامة األداء البيئى 

 الدراسة

ال يوجد تخثير ذو داللة احصيائية لليقظة التنافسيية على اسيتدامة    :فرض الفرعى الثانىال

الختبار هذا الفرض تم اـستخدام االنحدار البـسيط النحدار   ،بالشيركات محل الدراسيةاألداء البيئى  

 (12)كما فى جدول رقم  اـستدامة األداء البيئي كمتغير تابع على اليقظة التنافـسية كمتغير مـستقل،

 :التالى
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 ( 12)جدول رقم 

 تقديرات نموذجى االنحدار البسيط للمديرين والعاملين للفرض الفرعى الثانى 

معامل  الفئات 

 التحديد 

R2 

F 

(sig.) 

 التقديرات 

  T Sig. 

  

  المديرين

 والعاملين 

0.721 
320.341 

(0.000) 

الحد  

 الثابق 
2.013 22.241 .000 

اليقظة  

 التنافسية 
0.501 18.096 .000 

اليقظة  

 التنافسية 
.417 20.196 .000 

   Spss مخرجات البرنامج اإلحصائيالمصدر:  

لتقديرات نموذجي االنحدار البســـيط للمديرين والعاملين،  (12)باســـتعراض الجدول رقم 

 :يلييتضح ما 

، كما يتضــــح (sig=0.000) ، وقيم(F)معنوية نموذجى االنحدار المقدر من خالل قيم  •

، وبلغت  %5ية معامل االنحدار والحد الثابت فى كل نموذج عند مســـتوى معنوية  معنو

أى أن المتغير المـستقل )اليقظة التنافـسيه(   لمفردات العينة (0.721)قيمة معامل التحديد 

 التابع )استدامة األداء البيئى(.من التغيرات التى تحدث فى المتغير  %72.1يفسر  

يوجد وـصحه الفرض البديل القائل " الثانى  الفرعىعدم ـصحة الفرض  مما ـسبق يتـضح •

ــتدامة األداء البيئى  ــية على اس ــائية لليقظة التنافس ــركات محل تأثير ذو داللة احص بالش

 الدراسة".

ال يوجد تخثير ذو داللة احصييائية لليقظة التجارية على اسييتدامة    :الفرض الفرعى الثالث

ر هذا الفرض تم اـستخدام االنحدار البـسيط النحدار  الختبا ،بالشيركات محل الدراسيةاألداء البيئى  

 (13)كما فى جدول رقم   اسـتدامة األداء البيئي كمتغير تابع على اليقظة التجارية كمتغير مسـتقل،

 :التالى
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 ( 13)جدول رقم 

 تقديرات نموذجى االنحدار البسيط للمديرين والعاملين للفرض الفرعى الثالث 

معامل  الفئات 

 التحديد 

R2 

F 

(sig.) 

 التقديرات 

  T Sig. 

  المديرين

 والعاملين 

0.786 
302.274 

(0.000) 

 000. 12.201 1.823 الحد الثابق 

اليقظة  

 التجاريه 
0.510 18.541 .000 

اليقظة  

 التجاريه 
.528 19.142 .000 

   Spss مخرجات البرنامج اإلحصائيالمصدر:  

ي االنحدار البســـيط للمديرين والعاملين، لتقديرات نموذج (13)باســـتعراض الجدول رقم 

 :يلييتضح ما 

، كما يتضــــح (sig=0.000) ، وقيم(F)معنوية نموذجى االنحدار المقدر من خالل قيم  •

، وبلغت  %5معنوية معامل االنحدار والحد الثابت فى كل نموذج عند مســـتوى معنوية  

تقل )اليقظة التجاريه( اى ان المتغير ا لمفردات العينة (0.786)قيمة معامل التحديد  لمـس

 التابع )استدامة األداء البيئى(.من التغيرات التى تحدث فى المتغير  %78.6يفسر  

وصحه الفرض البديل القائل " يوجد   الثالث  مما سبق يتضح عدم صحة الفرض الفرعى •

ــتدامة األداء البيئى  ــائية لليقظة التجاريه على اسـ ــركات محل تأثير ذو داللة احصـ بالشـ

 .اسةالدر

ال يوجد تخثير ذو داللة احصيييائية لليقظة البيئية على اسيييتدامة    :الفرض الفرعى الرابع

الختبار هذا الفرض تم اـستخدام االنحدار البـسيط النحدار   ،بالشيركات محل الدراسيةاألداء البيئى  

 (14) كما فى جدول رقم  اسـتدامة األداء البيئي كمتغير تابع على اليقظة التجارية كمتغير مسـتقل،

 :التالى
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 ( 14)جدول رقم 

 للفرض الفرعى الرابع تقديرات نموذجى االنحدار البسيط للمديرين والعاملين

معامل  الفئات 

 التحديد 

R2 

F 

(sig.) 

 التقديرات 

  T Sig. 

  المديرين

 0.803 والعاملين 
528.041 

(0.000) 

 000. 28.142 1.981 الحد الثابق 

اليقظة  

 البيئية
0.451 21.142 .000 

   Spss مخرجات البرنامج اإلحصائيالمصدر:  

لتقديرات نموذجي االنحدار البســـيط للمديرين والعاملين،  (14)باســـتعراض الجدول رقم 

 :يلييتضح ما 

، كما يتضــــح (sig=0.000) ، وقيم(F)معنوية نموذجى االنحدار المقدر من خالل قيم  •

، وبلغت  %5وذج عند مســـتوى معنوية  معنوية معامل االنحدار والحد الثابت فى كل نم

ــتـقل )اليقـظة البيئـية(   لمفردات العيـنة  (0.803)قيـمة مـعامل التـحديد  أى أن المتغير المســ

 (.من التغيرات التى تحدث فى المتغير التابع )استدامة األداء البيئى %80.3يفسر  

وجد يدم ـصحة الفرض الفرعى الرابع وـصحه الفرض البديل القائل "مما ـسبق يتـضح ع •

ــركات   ــتدامة األداء البيئى بمجموعة شـ ــائية لليقظة البيئية على اسـ تأثير ذو داللة احصـ

 أرما محل الدراسة.

الفرض الفرعى الخامس: ال يوجد تخثير ذو داللة احصائية لليقظة الداخلية /التنظيمية 

م استخدام الختبار هذا الفرض ت  ئى بمجموعة شركات أرما محل الدراسة،على استدامة األداء البي

  االنحدار البسيط النحدار استدامة األداء البيئي كمتغير تابع على اليقظة التجارية كمتغير مستقل، 

 : التالى  (15)كما فى جدول رقم 
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 ( 15)جدول رقم 

 للفرض الفرعى الخامس  والعاملينتقديرات نموذجى االنحدار البسيط للمديرين 

معامل  الفئات 

 التحديد 

R2 

F 

(sig.) 

 يرات التقد

  t Sig. 

  المديرين

 والعاملين 
0.810 

522.023 

(0.000) 

 000. 31.021 2.231 الحد الثابق 

اليقظة  

 الداخليه 
0.451 20.231 .000 

   Spss مخرجات البرنامج اإلحصائيالمصدر:  

لتقديرات نموذجي االنحدار البســـيط للمديرين والعاملين،  (15)باســـتعراض الجدول رقم 

 :ليييتضح ما 

، كما يتضــــح (sig=0.000) ، وقيم(F)معنوية نموذجى االنحدار المقدر من خالل قيم  •

، وبلغت  %5معنوية معامل االنحدار والحد الثابت فى كل نموذج عند مســـتوى معنوية  

أى أن المتغير المســتقل )اليقظة الداخلية(   لمفردات العينة (0.810)قيمة معامل التحديد 

 التابع )استدامة األداء البيئى(.التى تحدث فى المتغير   من التغيرات %81.0يفسر  

"  البديل القائلمما ســبق يتضــح عدم صــحة الفرض الفرعى الخامس وصــحة الفرض   •

ــتدامة األداء البيئى يوجد تأثير ذو داللة اح ــائية لليقظة الداخلية على اسـ ــركات صـ بالشـ

 محل الدراسة".

ــاب ــي الثالث وفى ضــوء نتائج اختبار الفروض الفرعية الس يتضــح عدم  قة للفرض الرئيس

يوجد تخثير ذو داللة احصيييائية القائل "  الفرض البديلوصــحة الثالث الرئيســى صــحة الفرض 

لتخكيد على صيحة م ولبالشيركات محل الدراسيةلليقظة االسيتراتيجية على اسيتدامة األداء البيئى  

ير كلى على اسييييتدامة األداء ذلك تم إعداد اختبار احصييييائى لمتغير اليقظة االسييييتراتيجية كمتغ

 :يليبالشركات محل الدراسة كما البيئى  
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 ( 16جدول )

 ملخص نموذج أثر اليقظة االستراتيجية على استدامة األداء البيئى

معامل 

 االرتباط الكلى 

معامل 

 التحديد 

معامل 

 التحديد المعدل 
اختبار    F المعنوية 

0.927 0.859 0.857 514.657 .000 

   Spss,v22ات البرنامج اإلحصائي : مخرجالمصدر

وهو ارتباط   0.927يتضح أن معامل ارتباط النموذج الكلى قد بلغ    (16ومن الجدول رقم) 

البيئى  األداء  استدامة  على  االستراتيجية  اليقظة  أبعاد  بين  العالقة  قوة  مدى  يوضح  جيد  ايجابى 

التحديد معامل  قيمة  بلغت  كما  اليقظ    0.859بالنموذج  أن  تفسر  بمعنى  بالنموذج  االستراتيجية  ة 

وهى نسبة تفسير مرتفعة جدا ويمكن إرجاع على استدامة األداء البيئى  % من أى تغير يطرأ  85.9

إضافة إلى ذلك نجد أن النموذج معنوى عند  ،النسبة المتبقية لمتغيرات أخرى لم تأخذ فى االعتبار

( ثقة  البيانات  0.99مستوى  يطابق  النموذج  فإن  ثم  ومن  قيمة  (  بلغت  حيث  جيد   Fبشكل 

514.657)) . 

يوجد ومن ثم يتضـح عدم صـحة الفرض الرئيسـى الثالث وصـحة الفرض البديل القائل " 

بالشييييركات محل تخثير ذو داللة احصييييائية لليقظة االسييييتراتيجية على اسييييتدامة األداء البيئى  

 مالدراسة

 النتائج والتوصيات مناقشة . 8/4

 النتائج  مناقشة . 8/4/1

التى ويص للمتغيرات  الميدانية وفقاً  الدراسة  نتائج  الباحث  للبحثنف  سواء كانت    ضعها 

اليقظة  ،  اليقظة التكنولوجيةمتغيرات مستقلة وهي اليقظة االستراتيجية والمتمثلة فى األبعاد التالية )

التجارية،  التنافسية البيئية،  اليقظة  الداخلية/التنظياليقظة  اليقظة  تمية،  متغيرات  أو  وهى (  ابعة 

،  السالمة المهنية فى بيئة العمل)االنبعاثات الغازية،استدامة االداء البيئى والمتمثلة فى األبعاد التالية  

حسب أراء مفردات العينة   بالشركات محل الدراسةإعادة التدوير(    المخرجات النهائية المعالجة،

ت المالئمة والقابلة للتطبيق ك حتى تكون الفائدة أكثر وضوحاً خصوصاً عند صياغة التوصياوذل

 : يلكل متغير وذلك كما يل
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 . نتائج متعلقة باليقظة االستراتيجية   10/4/1/1

أن   بالشركات محل الدراسةحسب أراء مفردات العينة أوضحت نتائج الدراسة الميدانية  

 : يضوء ما يل تتوافر بشكل كبير فىيمكن أن جميع أبعاد اليقظة االستراتيجية 

أهميتها  :  التكنولوجيةاليقظة    • العينة  تتوقف  مفردات  أراء  احسب  الشركة  على  هتمام 

التكنولوجية فى نشاطها للتطورات  لتقليل االنبعاثات وتوفيراً   بالمراقبة المستمرة  وذلك 

دراسة العمليات فى نشاطها بشكل مستمر من خالل كافة برامج للطاقة وذلك فى ضوء  

 . البحوث والتطوير

فعاليتها    ية:التنافس  اليقظة  • العينة  تتوقف  مفردات  أراء  الشركة  اعلى  حسب  هتمام 

للعمل    لبحوث والتطويربرامج اظيف  ومن خالل ت  بالمراقبة المستمرة لتحركات المنافسين

مع   الذهنيية  صورتها  وتحسين  التسويقية،  حصتها  زيادة  منتجات  على  دخول  امكانية 

 .جديدة للسوق

فعاليتها   التجارية:  اليقظة • العينة  يضاً  أ  تتوقف  أراء مفردات    علىلتعرف  ا على  حسب 

المنتجات التي تشبع  رغبات وتطلعات العمالء مع توجيه الجهود نحو تقديم  احتياجات و

 .عمالء جدد وإضافةبهدف االحتفاظ بهم    لزيادة رضاهم  رغبات العمالء بالجودة المالئمة

لمشاركة  من خالل االعينة    حسب أراء مفرداتوتسعى الشركة لفعاليتها  :  البيئية  اليقظة •

الع المؤتمرات وورش  المجتمعيةفى  القضايا  تناقش  التى  السلوكيات  ، والبحث عن  مل 

 االستهالكية للعمالء، وتوافر المعلومات الكافية عن الثقافات الصحية لألسواق المستهدفة.

العينة    تتوقف أهميتها  :اليقظة الداخلية • يل  تعدعلى سعى الشركة لحسب أراء مفردات 

بماورسالتها،    ، رؤيتها خالل    وأهدافها  من  التطورات  مع  المهنية  يتناسب  التنمية 

 .والوظيفية للعاملين

إلى أن بٌعد اليقظة التنافسية يأتى فى  حسب أراء مفردات العينة  توصلت الدراسة  وأيضاً   •

( حسابى  بمتوسط  األهمية  حيث  من  األولى  التجارية   ،(4.16المرتبة  اليقظة  ويليها 

ويليها أيضاً    ،(3.94اليقظة البيئية بمتوسط حسابى ) ثم يليها    ،(4.13سط حسابى )بمتو 

التنظيمية   )اليقظة  حسابى  األخيرة(،  3.93بمتوسط  المرتبة  التكنولوجية   وفى  اليقظة 

من وجهة نظر المديرين وكذلك أيضاً نفس الترتيب ألهمية    (91 .3بمتوسط حسابى )

العاملي نظر  األبعاد من وجهة  النتائجو  ،ن  هذه  تلك  اختلفت  إليه   كذلك  مع ما توصلت 

من الدراسات  ومنها    بعض  االستراتيجية  اليقظة  أبعاد  لترتيب  األهمية   دراسةحيث 

)  ،(Fadhiela & Abbas,2018)،(2019،)ابراهيم الوهابدراسة  عبد   ،بلصير& 

)حسين،  2018 دراسة   ،)2018( دراسة   ،)( Mahmoud ,2017  ،  دراسة

ها أن اليقظة التكنولوجية تحتل المرتبة األولى كأحد عأشارت جمي  (حيث2017)خميس،

ع التطبيق بين الدراسة الحالية  أبعاد اليقظة االستراتيجية وقد يرجع ذلك إلى اختالف قطا
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السابقة) والدراسات  الصناعى(  خدمية  القطاع  القطاعات  تناولت  أغلبها  التى  ثل  م  ،) 

 واالتجاهات حول أبعاد اليقظة االستراتيجية.   راءومن ثم اختالف األ  ، الجامعات (  ،البنوك

السابقة • الدراسات  الحالية ونتائج  الدراسة  نتائج  بين  االختالف  الرغم من  على    وأخيراً 

&  )بلصيردراسة    ،(Fadhiela & Abbas,2018)(،  2019)ابراهي،دراسة  ومنها  

  راسة د،  Mahmoud ,2017 )دراسة )(،2018(، دراسة )حسين،  2018  ،ابعبد الوه

حسب  من حيث الترتيب ألهمية أبعاد اليقظة االستراتيجية إال أنها اتفقت    (2017)خميس،

العينة   مفردات  االستراتيجية أراء  اليقظة  أهمية  حيث  من  السابقة  الدراسات  ذات  مع 

 ودورها فى تحقيق كفاءة وفعالية المنظمات. 

 . نتائج متعلقة باستدامة األداء البيئى   8/4/1/2

أن    بالشركات محل الدراسةحسب أراء مفردات العينة  ئج الدراسة الميدانية  أوضحت نتا

 :يلييمكن أن تتوافر بشكل كبير فى ضوء ما اء البيئى  استدامة األدجميع أبعاد 

زيادة  بهتمام الشركة  على احسب أراء مفردات العينة  توقف تقليلها  ي   :زيةاالنبعاثات الغا  •

من زيادة االنبعاثات، مع تخفيض مشترياتها من المواد   استثمارتها فى التكنولوجيا الخالية

للتحلل القابلة  بالبيئة والعمل على تقليل    الكيمائية غير  الضارة  التقليدية  الطاقة  وموارد 

 استهالك عملياتها االنتاجية للطاقة.

هتمام اعلى  حسب أراء مفردات العينة  تتوقف فعاليتها    :مة المهنية فى بيئة العملالسال •

ة بتطوير طرق االنتاج التى تحافظ على البيئة، وتخفيض المخاطر البيئية المتعلقة الشرك

 بصحة وأمان العاملين مع مراجعة مرجعة كافة إجراءات الصحة واألمان.

العينة  ترشيدها  يتوقف    :المخرجات النهائية المعالجة  • إنتاج  على  حسب أراء مفردات 

ء المراجعه البيئية والتقرير عنها لألطراف الشركة لمنتجات صديقة للبيئة من خالل اجرا

 .التخلص من النفايات دون ضرر للبيئةو ،المستفيدة

التدوير • الشركة النتهاجها كاستراتيجية  وتسع:  إعادة  العينة  ى  من حسب أراء مفردات 

نقل النّفايات المجمعة والعمل على    العمالء عن إعادة التدوير  الوعي لدىخالل نشر ثقافة  

 إرسال المخلفات المعاد تدويرها إلى المحالت إلعادة استخدامها. مع  المعالجةإلى وحدة 

إلى أن سعي الشركات محل الدراسة  حسب أراء مفردات العينة  توصلت الدراسة  وأيضاً   •

األداء   استدامة  يتوقفلتوافر مقومات ومتطلبات  التدوير  البيئى  بإعادة  االهتمام    ، على 

، فضالً عن المخرجات النهائية المعالجة وأخيراً انبعاثات  لوالسالمة المهنية فى بيئة العم

المديرين المختلفة من وجهة نظر  إليه    الغازات  ذلك مع ما توصلت  والعاملين، ويتفق 

ومنها   الدراسات  )بعض   & Dey)  ةدراس  (، Soewarno et-al, 2018دراسة 

Bhusan ,2018(.2018  ،وآخرونأمينة، ) (، دراسة 
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 لقة باختبار الفروض   . نتائج متع8/4/1/3

للباحث   العينة  يتبين  مفردات  أراء  وفروضهم حسب  )العدم(  البحث  فروض  رفض 

وقبول الفروض البديلة لهم مما يؤكد ،  )مقبول جزئياً(  الفرعية باستثناء الفرض الرئيسى الثانى

ة ودورها فى تحقيق أبعاد اليقظة االستراتيجيعلى العالقة الجوهرية ذات التأثير اإليجابية بين  

األ الدرااستدامة  محل  بالشركة  البيئى  بنتائج سة،  داء  ملخصاً  التالي  الجدول  يتضمن  حيث 

(  17اختبارات مدي صحة فروض الدراسة الثالثة وفروضهم الفرعية كما فى الجدول رقم )

 : التالى

 ( 17جدول رقم )

 وفروضها الفرعية ملخص نتائج اختبارات مدي صحة فروض الدراسة الرئيسية 

 النتيجة  الفروض  

ال توجد فروق معنوية بين آراء فئتى عينه البحث حول األبعاد   الرئيسى االول 
 التى تعكس اليقظة االستراتيجية بالشركات محل الدراسة 

فرض مرفوض وقبول  
 الفرض البديل

  ال توجد فروق معنوية بين آراء فئتى عينه البحث حول األبعاد  الرئيسى الثانى 
 لدراسة التى تعكس استدامة األداء البيئى بالشركات محل ا

ً  فرض مقبول   جزئيا

على  الرئيسى الثالث االستراتيجية  لليقظة  احصائية  داللة  ذو  تأثير  يوجد  ال 
 استدامة األداء البيئى بالشركات محل الدراسة 

 فرض مرفوض 

 وقبول الفرض البديل 

احصائ  الفرعى األول  داللة  ذو  تأثير  يوجد  على  ال  التكنولوجية  لليقظة  ية 
 استدامة األداء البيئى بمجموعة شركات أرما محل الدراسة 

 فرض مرفوض 

 وقبول الفرض البديل 

ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية لليقظة التنافسية على استدامة   الفرعى الثانى 
 األداء البيئى بالشركات محل الدراسة 

 فرض مرفوض 

 وقبول الفرض البديل 

ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية لليقظة التجاريه على استدامة   لثالثالفرعى ا
 األداء البيئى بالشركات محل الدراسة 

 فرض مرفوض 

 الفرض البديل وقبول 

ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية لليقظة البيئية على استدامة   الفرعى الرابع
 األداء البيئى بالشركات محل الدراسة 

فرض مرفوض وقبول  
 رض البديلالف

ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية لليقظة الداخلية على استدامة   الفرعى الخامس 
 األداء البيئى 

 فرض مرفوض 

 فرض البديل وقبول ال

 .دا على نتائج اختبار صحة الفروضمن اعداد الباحث اعتما :المصدر
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 . التوصيات 8/4/2

 : لتاليةتقديم التوصيات ا أمكن للباحثفي ضوء النتائج السابقة 

   ة. توصيات عام8/4/2/1

الدراسةقيام   -أ محل  االستراتيجية  بإ  الشركات  لليقظة  إدارة  الخريطة  ت  نشاء  درج ضمن 

المختلف  التنظيميمة الموارد  لها  والتزامهم  وتخصص  والتكنولوجية،  والبشرية  المادية  ة 

 بممارستها المختلفة. 

ات تتالئم مع بيئتها المحيطة، قيام الشركات محل الدراسة على صياغة وتنفيذ استراتيجي - ب

توفير المعلومات الضرورية ألصحاب القرار من خالل   وذلك يتطلب نظاماً قادراً على

 . اليقظة االستراتيجية

االستراتيجية   التى تتناول اليقظة  بالشركات محل الدراسةإدراج بعض الدورات التدريبية   - ج

التدري مصفوفة  ل  بضمن  الوعىوذلك  زيادة  على  المستويات  على    بها  لعمل  كافة 

المستويات    التنظيمية فى  واستدامته  البيئى  األداء  حول  الفهم  لتعزيز   التنظيمية وأيضاً 

 .المختلفة

اعتماد   -د الدراسة  عدم  بل  الشركات محل  االستراتيجية  اليقظة  أبعاد  واحد من  بٌعد  على 

 ، اليقظة البيئية  ،جاريةاليقظة الت   ،اليقظة التنافسية)المختلفة  العمل على التنويع بين أبعادها  

 .التنظيميةكافة المستويات  فىالتكنولوجية( اليقظة  ،اليقظة التنظيمية

يئى تتدرج ضمن الخريطة بإنشاء إدارة الستدامة األداء البالشركات محل الدراسة  قيام   - ه

كون تابعيتها لرئيس مجلس اإلدارة وتخصص لها الموارد المختلفة المادية  وت   التنظيمية

 التنظيمية كافة المستويات  مختلفة بالتزامهم بممارستها ال.. إلخ مع  .والتكنولوجية  والبشرية

التى تحتل نسب مرتفعة تنحصر بين الفئة نسبة الفئة العمرية بها  وذلك من منطلق أن  

القيادة المستقبلية 40-36( ثم يليهم من )35-31)  ،(30-26العمرية من ) ( باعتبارها 

 لتكييف والمرونة مع المتغيرات البيئية المختلفة.والتى لديها القدرة على ا

بإلزام جميع شركاتها ومصانعها    تنتهيخطة زمنية مستقبلية  الشركات محل الدراسة  تبنى   - و

 باإلفصاح عن االستدامة البيئية وأدائها البيئى. 

البرامج التحفيزية التى من شانها   باالعتماد على مجموعة منالشركات محل الدراسة  قيام   -ز

  فى البيئة يز دافعية العاملين لديها على متابعة ورصد كافة المستجدات التى تحدث  تعز

 . الداخلية والخارجية
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الشركات محل   - ح بكافةاهتمام  اآلمنة    الدراسة  البيئة  للعاملينجوانب  والعمالء،   الصحية 

على األنظمة التى تتعلق بنظم السالمة والصحة المهنية مع تحديد  ولها  حصب  وذلك مدعوم

 مخاطر المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية وإدارتها.ال

محل    تبني -ط أفضلالشركات  الغذائي   الدراسة  األمن  بمعايير  وااللتزام  الجودة  أنظمة 

والسالمة المهنية ونظم اإلدارة البيئية مع دمجها بمختلف اإلدارات وهو ما يعكس سعيها  

 . سين األداء البيئىإلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية كأحد أبعاد ومعايير تح

تدوي -ي إلعادة  استراتيجيات  بوضع  الدراسة  محل  الشركات  قيام  المخلفات  ضرورة  ر 

لتخفيف المخاطر البيئية ومنها إعداد برامج إرشادية وتوعوية لنشر ثقافة إعادة التدوير 

انطالقاً من الفرد سواء من منزله أو مكتبه وتوظيف ناتج إعادة تدوير هذه المخلفات بدالً  

 . ن تجاهلها لتتحول الحقاً إلى أحد ملوثات البيئةم

 : ( التالى18فى الجدول رقم )  صيات كمالتوبعض اويمكن وضع خطة تنفيذية ل
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 ( 18جدول )

 خطة تنفيذية للتوصيات 

األنشطة الالزمة   التوصية 
 لتحقيقها  

مسئولية   مؤشرات النجاح 
 التطبيق 

المدي  
الزمني  
 للتطبيق 

سة  أ. قيام الشركات محل الدرا
بإنشاء إدارة لليقظة  

اتيجية تتدرج ضمن  االستر
وتخصص    الخريطة التنظيمية

لها الموارد المختلفة المادية  
إلخ  .. .والبشرية والتكنولوجية 

بممارستها    والتزامهم
 .المختلفة

وضع المعايير 
والمؤشرات الالزمة  
لتطبيق اليقظة  
االستراتيجية في  
منتجات الشركة  
 ومصانعها 

 

ر  مراقبة عناص- 
البيئة المحيطة  
 بالشركة. 

جمع المعلومات  
وفرزها وتحليلها  

ا وتقديمها  وتفسيره
 لمتخذى القرارات.  

 اإلدارة العليا 

  

 مستمرة

ا. إدراج بعض الدورات  
التدريبية بالشركات محل  
الدراسة التى تتناول اليقظة  
االستراتيجية ضمن مصفوفة  
التدري  وذلك للعمل على  

كافة  بها على  الوعيزيادة 
وأيضاً   التنظيميةالمستويات 
الفهم حول األداء  لتعزيز  

البيئى واستدامته فى  
 المختلفة  التنظيميةالمستويات 

فهم اليقظة   - 
االستراتيجية والعمل  

ى نشرها بكافة  عل
 .المستويات التنظيمية

فهم استدامة األداء   - 
لى البيئى والعمل ع

نشره بكافة المستويات  
 .التنظيمية

زام اإلدارة  دعم والت  - 
 العليا 

مشاركة كافة   - 
 إلدارية ويات االمست 

 االدارة العليا 

وإدارة  
الموارد  
 البشرية  

وإدارة  
   الجودة

 مستمرة

ج. قيام الشركات محل  
الدراسة بإنشاء إدارة  

الستدامة األداء البيئى تتدرج  
  خريطة التنظيميةضمن ال

وتكون تابعيتها لرئيس مجلس  
وارد  اإلدارة وتخصص لها الم 

المختلفة المادية والبشرية  
  إلخ والتزامهم.. . والتكنولوجية
لمختلفة وكافة  بممارستها ا

 . المستويات التنظيمية

اج  العمل على إدم
استدامة األداء البيئى 

نشطة اليومية  فى األ
 للشركة  

العمل على فهم   - 
ى استدامة األداء البيئ 
كجزء من الرؤية  
 التنظيمة 

تزويد متخذى   - 
بالشركة  القرار 

بالممارسات للوصول  
إلى منتجات تراعى 

 .االستدامة

اإلدارة  - 
 .العليا

إدارة  - 
الموارد  
 .البشرية

إدارة  - 
 العلمليات

 

 مستمرة

 : من إعداد الباحثالمصدر

 . توصيات خاصة لبحوث مستقبلية 8/4/2/1

 . األدء تميزاليقظة االستراتيجية فى تحقيق  دور •

 .قيق الميزة التنافسيةدور اليقظة االستراتيجية فى تح •

 .  تميز األدءدور استدامة األداء البيئى فى تحقيق   •

 . دور استدامة األداء البيئى فى تحقيق الميزة التنافسية •

اليقظة االمتطلبات   • الخدمىالمقارنة بين  ب  ستراتيجيةتطبيق  فى    القطاع الصناعى والقطاع 

 .مصر
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 المالحق

 موجهة إلى السادة المديرين والعاملين بمجموعة شركات أرما قائمة إستقصاء

 السيد الفاضل / السيدة الفاضله   

يأمل الباحث أن تكون اإلجابة على األسـئلة التى يتضـمنها هذا االسـتقصـاء دقيقة حتى      

 ى أسا  هذه القائمة على مستوي عالي من الدقة.تتم عل تكون النتائج والتوصيات التى

ــاء من وحي آرائكم الفعلـية  كـما يرجو   ــتقصــ علـماً ـبأن   ،الـباـحث ـبالتكرم ـبإـجاـبة ـهذا االســ

  البيانات الواردة سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط

بل كل وفي مقا ،تعكس اليقظة االسيييتراتيجية أوالً: فيما يلي قائمة تضيييم بعض العبارات

ــوعـية   ،خـيارات وفـقاً لمقـيا  ليكرت ذو الخمس نـقاط  خمسـبارة  ع برـجاء مراـعاة اـلدـقة والموضــ

ــير الرقم ) ( إلى غير موافق على اإلطالق، 1عـند إختـيار الرقم اـلذي يعبر عن إـجابـتك حـيث يشــ

 ( موافق على اإلطالق.5( موافق، ورقم )4متأكد، ورقم ) ( غير3( غير موافق، ورقم )2ورقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 2021، يناير 3‘ج 1، ع 2)م  المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية

 حمدي جمعة عبد العزيز . د

 

251 

 

 برجاء وضع دائرة على الرقم المعبر تعبيراً دقيقاً عن إجابتك.

 العبييييارات 

 درجة الموافقة 

غير  

موافق  

على  

 اإلطالق 

غير  

 موافق 

غير  

 متخكد 
 موافق 

موافق  

على  

 اإلطالق 

 اليقظة التكنولوجية 

للتطورات   -1 المستمرة  بالمراقبة  الشركة  تهتم 

 التكنولوجية فى نشاطها. 
     

الشرك -2 التى  تسعى  التكنولوجية  تقنياتها  لتطوير  ة 

 توفر فى الطاقة. 
     

تسعى الشركة لتطوير تقنياتها التكنولوجية التى تقلل   -3

 االنبعاثات. 
     

تتابع الشركة باستمرار تطور براءات األختراع فى   -4

 نشاطها. 
     

المعلومات   -5 تطور  باستمرار  الشركة  تتابع 

 واالتصاالت التى تخص نشاطها. 
     

تخص   -6 التى  األولية  الموارد  تطور  الشركة  تتابع 

 نشاطها. 
     

بدراسةتقوم    -7 فى   الشركة  بشكل    العمليات  نشاطها 

 مستمر. 
     

فى    -8 والتطوير  البحوث  برامج  كافة  الشركة  تدعم 

 نشاطها بشكل مستمر. 
     

   اليقظة التنافسية

لتحركات   -9 المستمرة  بالمراقبة  الشركة  تهتم 

 المنافسين.
     

توظف الشركة كافة برامج البحوث والتطوير فى   -10

 تعزيز مركزها التنافسى.
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 العبييييارات 

 درجة الموافقة 

غير  

موافق  

على  

 اإلطالق 

غير  

 موافق 

غير  

 متخكد 
 موافق 

موافق  

على  

 اإلطالق 

الشركة استراتيجيات مختلفة لزيادة الحصة  تضع   -11

 السوقية. 
     

تعمل الشركة على تحسين صورتها لرفع مكانتها   -12

 السوقية. 
     

الميزة   -13 مصادر  فى  باستمرار  الشركة  تبحث 

 . التنافسية لدى المنافسين
     

تدر  الشركة باستمرار امكانية دخول منتجات    -14

 . جديدة للسوق
     

 اليقظة التجارية 

الحاليين   -15 عمالئها  احتياجات  الشركة  ترصد 

 والمرتقبين. 
     

تستمع الشركة إلى متطلبات العمالء واحتياجاتهم  -16

 المختلفة.  
     

فى -17 الشركة  رغبة   تعتمد  على  منتجاتها  تطوير 

 عمالئها. 
     

      .الشركة إلى تحسن عالقتها مع مورديهاتسعى  -18

المعرفة   -19 نشر  على  موظفيها  الشركة  تشجع 

 لمتميزة لدعم العمل. 
     

التجارية   -20 األنشطة  مراقبة  على  الشركة  تسعى 

 للمنافسين. 
     

 اليقظة البيئية 

تهتم الشركة بالتنظيم والمشاركة فى المؤتمرات   -21

 جتمعية.وورش العمل التى تناقش القضايا الم
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 العبييييارات 

 درجة الموافقة 

غير  

موافق  

على  

 اإلطالق 

غير  

 موافق 

غير  

 متخكد 
 موافق 

موافق  

على  

 اإلطالق 

الهيئات  -22 مختلف  مع  باستمرار  الشركة  تتواصل 

 والمؤسسات المجتمعية لتبادل اآلراء والخبرات. 
     

البيئة    تحلل الشركة مختلف التطورات الحادثة فى -23

 المحيطة وتستفيد منها. 
     

تبحث الشركة باستمرار السلوكيات االستهالكية  -24

 للعمالء. 
     

المعلوم -25 المنظمة  الثقافات توفر  عن  الكافية  ات 

 الصحية لألسواق المستهدفة. 
     

 اليقظة التنظيمية )الداخلية( 

مع  -26 يتناسب  بما  رؤيتها  تعديل  إلى  الشركة  تسعى 

 التطورات. 
     

مع  -27 يتناسب  بما  رسالتها  تعديل  إلى  الشركة  تسعى 

 . التطورات
     

مع   -28 يتناسب  بما  أهدافها  تعديل  إلى  الشركة  تسعى 

 . التطورات
     

بما   -29 التنظيمي  هيكلها  تعديل  إلى  الشركة  تسعى 

 . يتناسب مع التطورات
     

      تستغل الشركة الموارد المتاحة لتحقيق أهدافها.  -30

إداراتها  -31 بين  وفعالة  حديثة  اتصاالت  الشركة  توفر 

 وأقسامها. 
     

      تهتم الشركة بالتنمية المهنية والوظيفية للعاملين. -32
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وفي مقابل كل   ،تعكس اسييتدامة األداء البيئى  يلي قائمة تضييم بعض العبارات ثانياً: فيما

ــوعـية   ،خـيارات وفـقاً لمقـيا  ليكرت ذو الخمس نـقاط  خمسعـبارة   برـجاء مراـعاة اـلدـقة والموضــ

ــير الرقم ) ( إلى غير موافق على اإلطالق، 1عـند إختـيار الرقم اـلذي يعبر عن إـجابـتك حـيث يشــ

( موافق على اإلطالق،  5فق، ورقم )( موا4مـتأكد، ورقم ) ( غير3م )( غير موافق، ورق2ورقم )

 لى الرقم المعبر تعبيراً دقيقاً عن إجابتك.برجاء وضع دائرة ع

 

 العبييييارات

 درجة الموافقة

غير  

موافق 

على  

 اإلطالق

غير  

 موافق

غير  

 متخكد
 موافق

موافق 

على  

 اإلطالق

 االنبعاثات الغازية

ــتثمارتها  تعمل الشـــركة على زيا .1 دة اسـ

 التكنولوجيا الخالية من زيادة االنبعاثات.   فى
     

ــترياتها من  .2 تقوم الشـــركة بتخفيض مشـ

 المواد الكيمائية غير القابلة للتحلل.
     

ــترياتها من  .3 تقوم الشـــركة بتخفيض مشـ

 موارد الطاقة التقليدية الضارة بالبيئة.
     

دال موارد  .4 ــتـب ــرـكة على اســ تعـمل الشــ

ــارة ـبالبيـئة إلى موارد الـطاـقة الت قلـيدـية الضــ

 اقل تلوثا  للطاقة 

     

تســــعى الشــــركة إلى تقليل اســــتهالك   .5

 عملياتها االنتاجية للطاقة.
     

ــركة مع مورديـها على فـعالـية  .6 تتفق الشــ

 استهالك الطاقة.
     

 السالمة المهنية فى بيئة العمل                 

ـطرق  .7 ـتـطوـير  ـعـلى  ــركــة  الشــ ـتـعمــل 

 ج تحافظ على البيئة.االنتا
     

ــركة على تخفيض المخاطر  .8 تعمل الشــ

 البيئية المتعلقة بصحة وأمان العاملين.
     

يشــكل نظام الســالمة والصــحة المهنية   .9

 مرجعاً إلجراءات الصحة واألمان. 
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 العبييييارات

 درجة الموافقة

غير  

موافق 

على  

 اإلطالق

غير  

 موافق

غير  

 متخكد
 موافق

موافق 

على  

 اإلطالق

تسـتخدم الشـركة الالفتات والملصـقات  .10

 .التحذيرية
     

ــرـكة موظفيـها للفحص  .11 ــع الشــ تخضــ

 ورى.الطبى الد
     

تلزم الشركة العاملين بارتداء المالبس   .12

 المهنية الواقية.
     

 

 المعالجةالمخرجات النهائية 

اج منتجـات   .13 ــركـة على إنـت تعمـل الشــ

 .صديقة للبيئة
     

ــركة باجراء المراجعه البيئية   .14 تقوم الش

 .والتقرير عنها لألطراف المستفيدة
     

ة  .15 ـــب اســ ة المـن ة الطريـق ــرـك ار الشــ تخـت

 تخلص من النفايات دون ضرر للبيئة.لل
     

ركة بتطوير الموارد الناضـبة  .16 تهتم الـش

 للحفاظ على التنوع البيئى.
     

 إعادة التدوير 

تسعى الشركة إلى زيادة وعى العمالء   .17

 بإعادة التدوير.
     

ــتخـدام   .18 ة اســ ــركـة إمكـانـي ك الشــ تمتـل

 مخلفات منتجاتها لحماية البيئة.
     

ايات من أولويات اهتمام ي عد فصـل النف .19

 الشركة.
     

تعمل الشــــركة على جمع النّفايات في  .20

 سلّة مهمالت مخّصصة إلعادة تدوير.
     

النّفــايــات   .21 ــركــة على نقــل  الشــ تعمــل 

 .المجمعة إلى وحدة المعالجة
     

ــال المخلفات  .22 ــركة على إرس تعمل الش

إلعــادة   اـلـمـحالت  إـلى  تــدوـيرهــا  اـلـمعــاد 

 .استخدامه
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 لثاً: البيانات الوظيفيةثا

 ناعات الغذائية.س)    ( شركة أرما للص :الشركة 

 )    ( شركة أرما لصناعة الزيوت.            

 )    ( شركة أرما لصناعة الصابون والمنظفات.            

 )    ( شركة أرما التجارية.            

 

 

 ------------------  :السن

 )    (          30أقل من -20من 

 )    (          40أقل من -30من 

 )    (           50أقل من-40من 

 )    (          60أقل من -50من 

 )    (                  60أكثر من 

 أنثى    )       ( ذكر  )       ( :النوع

 (            دكتوراة                  ) المؤهل 

 (          ماجستير                )  

 )           ( دبلوم دراسات عليا   

 )           ( مؤهل جامعى          

 )           (   أخرى                  

 

سنوات   عدد 

 الخبرة 

 .)      (  أقل من سنة

  .سنوات 5(  من سنة إلى أقل من     )  

 .سنوات 10سنوات إلى أقل من  5)      (  من 

 . سنة 15سنوات إلى أقل من  10)      (  من 

 سنة. 15)      (  أكثر من 
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The Role of Strategic Vigilance in Sustaining Environmental 

Performance: A field Study on Arma Group 

by 

Hamdy Gomaa Abdelaziz 

hamdyga_2006@yahoo.com  

Abstract 

This research aims to identify the role of strategic vigilance, in 

sustainability of environmental performance, the researcher used the consensus 

method for the category of managers which consisted of (48) individuals, and a 

random sample (332) employee in the Arma Group: Arma Company for Industry. 

Nutritional data, generous oils, generous soap company and detergent, Arma 

trading company. 

The Research reached a set of results, the most important of which are: 

There are statistically significant differences between the views of the two groups 

from the same research on the dimensions that reflect strategic 

vigilance,)strategic vigilance, technological vigilance, competitive vigilance, 

environmental vigilance, internal/organizational vigilance  ( and sustainability of 

environmental performance, finally, a set of recommendations were proposed 

that could contribute to supporting and enhancing the sustainability of the 

environmental performance of the companies. 

Key words: strategic vigilance, technological vigilance, competitive vigilance, 

environmental vigilance, internal/organizational vigilance, 

sustainability, environmental performance, sustainability of 

environmental performance. 

 


