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Abstract:  
Industrial institutions seeking to achieve competitive advantages based on several 

strategic criteria, the environmental dimension has become the standard of achieving 
sustainable competitive under the globalization of markets and rival unit in the world 
today, this led to the institutions seek to Achieve environmental performance in various 
activities, the study discusses how the environmental performance to gain competitive 
advantages for industrial enterprises through integration of environmental 
considerations into its strategies and objectives in the long term, with reference to 
Nokia corporation as a model for environmental performance. 
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 :ملخص

البيئـي معيـار  البعـد مزايـا تنافسـية باالعتمـاد علـى معـايير اسـتراتيجية عديـدة، وقـد أصـبح تسعى المؤسسات الصناعية إلـى تحقيـق
أدى بالمؤسســات إلــى  هــذا، فـــي ظــل عولمــة األســواق وحـدة المنافســـة التــي يشــهدها العــالم الـــيوم، مـن معــايير تحقيــق تنافســية مســتدامة

وتناقش هذه الدراسة كيف يمكن لـألداء البيئـي أن يكسـب المؤسسـات الصـناعية ، في مختلف نشاطاتها داء البيئـيالسعي إلى تحقيق األ
مزايا تنافسية من خالل دمجها لالعتبارات البيئية ضمن استراتيجيات أعمالها وأهدافها على المدى الطويـل، مـع االشـارة إلـى شـركة نوكيـا  

  .كنموذجا لألداء البيئي

  األداء البيئي، ميزة تنافسية، مؤسسة صناعية، شركة نوكيا:ةلمفتاحيالكلمات ا
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ــأثير أنشــطتها  :مقدمــة  ــالتحكم بت تزايــد اهتمــام المؤسســات االقتصــادية بشــتى أنواعهــا بتحقيــق وممارســة أداء بيئــي متميــز ب
هـي تباشـر ذلـك فـي إطـار التشـريعات ومنتجاتهـا أو خـدماتها علـى البيئـة مـع األخـذ فـي االعتبـار سياسـاتها وأهـدافها البيئيـة و 

المتشــددة المتزايــدة، وتطــوير السياســات االقتصــادية والمعــايير األخــرى لتأكيــد حمايــة البيئــة، واالهتمــام المتنــامي العــام فــي 
  .اهتمام األطراف المعنية بخصوص المسائل البيئية شاملة التنمية المستدامة

ية واسـتدامتها فـي هــذا المجـال قامـت العديــد مـن المؤسسـات االقتصــادية وقصـد تحسـين ادائهـا البيئــي وتحقيـق ميـزة تنافســ
اال انه ومـع ذلـك قـد ال تتـوفر للمؤسسـات مـا يؤكـد أن أداءهـا كـافي، وسـوف يسـتمر فـي الوفـاء ، بتقييم ورقابة أداءها البيئي

دية تحتــاج الن تعتمــد علــى كمــا أنــه لتحقيــق الفعاليــة فــإن المؤسســات االقتصــا بمتطلبــات سياســة حمايــة البيئــة والتشــريع،
  :من خالل ماسبق يمكن طرح السؤال الجوهري التالي، و املة مع المنظومة اإلدارة العامةمنظومة إدارية متك

 كيف يساهم االداء البيئي الفعال في تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسات الصناعية؟ 
  :تتمثل فيما يلي:أهداف البحث

  .ئي والميزة التنافسيةتسليط الضوء على مفهوم االداء البي -
امــة ومؤسسـة نوكيـا بصــفة ة عسسـة الصـناعية بصـفالميـزة التنافســية للمؤ ابـراز اهميـة ودور االداء البيئـي فــي تحقيـق وتعزيـز  -

  .خاصة
  .الوقوف على تجربة نوكيا في تبنيها االدارة البيئية وتحسينها الدائها البيئي -

والـذي يعبـر عــن  اعتمـدنا علــى المـنهج الوصـفي التحليلــيوتحليــل أبعـاده  البحـثة و لإلجابـة علــى إشـكالي :منهجيـة البحـث
 .موضع الدراسة الظاهرة

  :ة التالي  نتطرق للمحاورس :تفسيم البحث
  ؛ماهية األداء البيئي /أوال -
  ؛مفاهيم حول تنافسية المؤسسة /ثانيا -
  ؛المزايا التنافسية المحققة في ظل تبني اإلدارة البيئية /ثالثا -
 .ركة نوكيا وريادتها في المجال البيئيش/ رابعا -

  ماهية األداء البيئي -أوال
 عمـال أنجـز وتعنـي to performe  اإلنجليزيـة الكلمـة إلـى األداء لكلمـة اللغـوي األصـل يعـود :األداء تعريـف -1

 1.واجبا أدى معينة، مهمة بوظيفة قام ضخما،
: والذي عـرف األداء علـى أنـه F.W Nicolasدمه نيكوالس وقد قدم الباحثون عدة تعاريف لألداء أهمها تعريف الذي ق

نتــاج الســلوك، فالســلوك هــو النشــاط الــذي يقــوم بــه األفــراد، أمــا نتاجــات الســلوك فهــي النتــائج التــي تمخضــت عــن ذلــك "
  2".السلوك
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 ها،أهـداف تحقيـق نحـو وتوجيههـا كافـة مواردهـا اسـتغالل فـي المؤسسـة قـدرة محصـلة: "بأنـه أيضـا األداء عـرف كمـا
 الفعـل وهـو المختلفـة، جوانبهـا مـن المؤسسـة وضـع تعكـس التـية آالمـر  وهـو كافـة المؤسسـة ألنشـطة دالـة هـو فـاألداء

 تحقيـق علـى قـدرتها ومـدى المؤسسـة فشـل أو نجـاح يعكـس األداء فـإن وبالتـالي لتعزيـزه، المؤسسة أطراف تسعى الذي
 3".أهدافها

اليــة والكفــاءة، الفعاليــة والتــي تعنــي انجــاز العمــل المطلــوب ومــدى تحقيــق ومنــه يمكــن القــول أن األداء هــو مــزيج مــن الفع
المنظمة ألهدافها، في حين تعني الكفـاءة انجـاز العمـل بالطريقـة السـليمة ومـدى تـوفير المـوارد الماديـة والبشـرية عنـد القيـام 

  .بالمهام الالزمة لتحقيق األهداف المرجوة
 ةت وأبحـــاث عديــــدة مـــن النــــاحيتين النظريــــاداء لــــيس حـــديثا بــــل توجـــد دراســــإن مصـــطلح األ: تعريـــف األداء البيئــــي -2

افة إلـــى االخــــتالف فـــي المصــــطلحات تـــدقيق مفهومـــه غيـــر أنـــه ال يوجـــد اتفـــاق عـــام حـــول تعريفـــه إضـــ والتطبيقيـــة، تهـــدف 
  .مفهوم األداء المسـتخدمة للداللـة علـى

ذات العالقــة  (SME) لنظــام اإلدارة البيئيــة القياســيةالنتــائج  مجموعــة" :أنــه منظمــة اإليــزو األداء البيئــي علــى حيــث عرفــت
  4".واألهداف البيئية للمنظمة اتباألبعاد البيئية والتي تم وضعها على أساس السياس

فاألداء البيئي هو أحد الطرق العملية التي يمكن للمؤسسة االعتماد عليه من أجل وضع وتحقيـق أهـدافها فـي مجـال أدائهـا 
طريقــة فــي التســيير تعمــل علــى تشــجيع المؤسســة أن تكــون أكثــر تنافســية وأكثــر ابتكــارا وأكثــر مســؤولية علــى  وهــو. البيئــي

  5.إن االهتمام باألداء البيئي يكون بأن تنتج أكثر بموارد. المستوى البيئي
فـي الشــكل مصـفوفة لتحليــل األداء البيئـي والموضـحة  Henri et Giasson  (2006)قـدم  :مصـفوفة األداء البيئـي -3

  :التالي
  مصفوفة األداء البيئي: 1شكل رقم 

 خارجي –محور داخلي         
  محور العمليات والنتائج

  خارجي  داخلي

  تحسين المنتجات والعمليات  العمليات
تحسين العالقات مع أصحاب 

  المصالح

  النتائج
احترام القوانين والتشريعات وتحقيق 

  عوائد مالية
ين صورة أثار بيئية إيجابية وتحس

  وسمعة المؤسسة
source : Angèle Renaud, Les Outils D’evaluation de la performance environnementale, audits et indicateurs  
environnementaux, congrès de l'association francophone de comptabilité, "la place de la dimension européenne 
de la comptabilité, contrôle et audit", du 27 au 29 mai 2009, Strasbourg, France, p 3 

تطـرأ علـى كـل مـن العمليـات  انعكاسات داخليـة وأخـرى خارجيـة لنا أن هناكيتضح من خالل المصفوفة أعاله لألداء البيئي 
وينـتج عـن ذلـك احتـرام  عمليـاتا علـى كـل مـن جـودة المنتجـات واليـبالنسبة للمحور الداخلي، فهـو يـنعكس إيجاب. والنتائج
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أمــا بالنســبة للمحــور الخــارجي، فباإلضــافة إلــى . كمــا يســاعد علــى تحقيــق وفــورات ماليــة للمؤسســة  القــوانين والتشــريعات،
يـدعم الصـورة اإليجابيـة للمؤسسـة فـي و  يـؤثر تـأثيرا إيجابيـا علـى البيئـة مـن جهـة، تحسين العالقة مع أصحاب المصالح فهـو

 .جهة أخرمن  بيئة أعمالها
  
   6:يال يمكننا فهم األداء البيئي إال إذا حددنا أبعاده المختلفة وه :أبعاد األداء البيئي -4

إن الكفاءة البيئية من المواضيع بالغـة األهميـة ألنـه ال يمكــن الحــديث عــن مؤسســة متطــورة ومســتمرة  :الكفاءة البيئية.1.4
التــي بنيــت عليهـــا، كمــا تعــد مؤشــرا هامـــا لنجــاح النظــام المطبــق فـــي  دون أن تتحـــدد بدقــة درجــة كفــاءة األســـس والقواعــد

  . المؤسسة
  :اولهذا فقد قدم العديد من الباحثين تعريفات مختلفة لها من بينه

ــ" Etzioni اعرفهــ ايير المســـتخدمة فــي علــى النمــوذج المنظمــة علــى تحقيــق أهــدافها، وتعتمــد علــى القــدرة والمعــدرة ق
ا لمتغـــيرات مســتقلة أخــرى مثــل بنــاء مــات، وغالبــا مــا يســتخدم هــذا المتغيــر بوصــفه متغيــرا تابعــخدم فــي دراســة المنظالمســت

   ".السلطة وأنماط اإلتصال وأساليب اإلشراف والروح المعنوية واإلنتاجية
التأكــد مــن إســتخدام المــوارد المتاحــة قــد أدى إلــى تحقيـــق الغايـــات : "فيعرفانهــا علــى انهــا  Cenzo & Roblins أمـا
  ".األهداف المرجوة منهاو 

والمتعلــق بجانــب توريــد الســلع ، 1992لقــد ظهــر مفهــوم الفعاليــة البيئيــة مــن خــالل مــؤتمر ريــو ســنة  :الفعاليــة البيئيــة.2.4
ة الحيـاة وكـذلك تخفـض حجـم التـأثيرات ن نوعيـعارها التنافسـية، والتـي تلبـي الحاجـات اإلنسـانية وتحسـق أسمات وفدوالخ
   .د على مدى دورة الحياة، إذا فالفعالية البيئية تعمل على تحسين األداء البيئي واالقتصادي معاواستهالك الموار  ،ةالبيئي

  : اولهذا فقد قدم العديد من الباحثين تعريفات مختلفة لها من بينه
وخـدمات تقـديم سـلع : "علـى انهـا WBCSD تدامةعرفـت الفعاليـة البيئيـة حسـب مجلـس األعمـال العـالمي للتنميـة المسـ

د مــن اآلثــار البيئيـة تــدريجيا، مــع المحافظــة ذا بالحـية، تلبــي حاجـات المســتهلكين وتحســن نوعيـة الحيــاة، وهــســعار تنافبأسـ
   ".يحمي األرض بشكل مستدام، جمسعلى كمية الموارد الطبيعة الالزمة طـوال دورة حياة المنتج، وصوال إلى مستوى من

س األعمــال نهـا مــن الحصـول علــى قيمـة مضــافة أكبـر، وقــد حـددها مجلــة للفعاليـة البيئيــة يمكســإن مـن شــأن تبنـي المؤسو  
  :العالمي للتنمية المستدامة في العناصر التالية

  تخفيض إستخدام المواد في المنتجات والخدمات؛  -
  ؛ )تخفيض الوحدات المدخلة من الطاقة إلنتاج وحدة واحدة من اإلنتاج(تخفيض الكثافة الطاقوية  -
  امة؛ تخفيض اإلنبعاثات الس -
  تعظيم إسترجاع المواد المستخدمة؛  -
 تعظيم اإلستخدام المستدام للموارد الطبيعية؛  -
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  ؛ )زيادة دورة حياة المنتج(منتجات تدعيم إستدامة ال  -
 .رفع حجم المنافع التي تقدمها المنتجات والخدمات -
 
  مؤشرات األداء البيئي -5

 المسـتخدمة المؤشـرات لـبعض مـوجز عرض يلي وفيما ،للشركة البيئي التقدم عن معلومات توفر أداة هو البيئي األداء مؤشر
 7:الشركات مختلف في
 ... ثابت، هدف مع مقارنة للمياه السنوي االستهالك تطور -
 المحددة، ألهدافل بالنسبة السنة في تحققت التي" البيئة" هدافاأل عدد -
 خيرة،األ السنوات في المكب إلى إرسالها تم التي النفايات حمولة تطور -

  :فائدة استخدام مؤشرات األداء البيئي خارج وداخل المؤسسة من خالل الجدول التالي ويمكن عرض
 فائدة استخدام مؤشرات األداء البيئي خارج وداخل المؤسسة: 1جدول رقم 

  داخليا
 التنظيمي، االلتزامو  الرئيسية، البيئية التكاليف( لشركةل البيئي الوضع عن عامة لمحة دارةاإل إعطاء  لإلدارة العليا

  ،)ذلك إلى وما
  االستراتيجية القرارات اتخاذ على لمساعدتهم أداة اإلدارة توفير

 ،...) االستثمارات،( البيئية النتائج متابعة على اإلدارة مساعدة
  .القطاع نفس في األخرى الشركات مع للمقارنة السماح

 ،...) النفايات وإنتاج المياه، استهالك( الرئيسية اداتاإلعد من منتظمة مراقبة تقديم  التنفيذيين للمديرين
 القرار، صنع أداة توفير

  .العملية كفاءةال تحسين
 العمل، مناصب في العمال وتمكين الوعي زيادة  للعمال

  الجديدة العمل أساليب تنفيذ ضبط
  خارجيا

  للشركة، التنظيمي للوضع صورة تقديم  للسلطات
 البنوك،

 والمستثمرين
  التأمين اتوشرك

  والمخاطر،...)  البيئية، والتكاليف الخصوم،( للشركة البيئي الوضع عن اصطناعية صورة تقديم -
  البيئية، لإلدارة الشركة التزام إظهار -

 .واقعيةالو  مفهومةال معلوماتال بفضل للشركة البيئية لإلدارة شاملة صورة إعطاء  الزبائن السكان،
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  البيئية رةباإلدا الشركة التزام إظهار
source : Eddy Bauraing, Jacques Nicolas, Marianne von Frenckell, les indicateurs de performances 
environnementales, Avenue de Longwy 185, 6700 Arlon, decembre 2000, p 4. 

 مفاهيم حول تنافسية المؤسسة/ ثانيا
  8:فسية معايير معينة وهي كالتاليمفاهيم للتناعدة هناك  :مفهوم التنافسية-1
يتمحور تعريف التنافسـية للشـركات حـول قـدرتها علـى تلبيـة رغبـات المسـتهلكين  :تعريف التنافسية حسب المؤسسات  -

المختلفــة، وذلـــك بتـــوفير ســـلع وخـــدمات ذات نوعيـــة جيـــدة تســتطيع مـــن خاللهـــا النفـــاذ إلـــى األســـواق الدوليـــة، فـــالتعريف 
القـدرة علـى إنتـاج السـلع والخـدمات بالنوعيـة الجيـدة والسـعر المناسـب وفـي الوقـت : "ص علـى أنهـا البريطاني للتنافسية يـن

  . المناسب وهذا يعني تلبية حاجات المستهلكين بشكل أكثر كفاءة من المنشات األخرى
الصـناعي فـي تعني التنافسية لقطـاع مـا قـدرة المؤسسـات المنتميـة لـنفس القطـاع :تعريف التنافسية حسب قطاع النشاط  -

دولة ما على تحقيق نجاح مستمر في األسـواق الدوليـة دون االعتمـاد علـى الـدعم والحمايـة الحكوميـة، وهـذا مـا يـؤدي إلـى 
  .تميز تلك الدولة في هذه الصناعة

 اهتم الكتاب واالقتصاديين وكذا المنظمـات والهيئـات الدوليـة بتعريـف التنافسـية :تعريف التنافسية على مستوى الدول  -
  .على مستوى الدول أكثر من تعريف التنافسية على مستوى المؤسسات وقطاع النشاط

  :باالضافة الى ما سبق توجد المفاهيم التالية
المفـاهيم التـي ال  ،كما يعتبر مفهوم التنافسية مـن 9بنظيراتها  مقارنة السوق في المؤسسة أداء خالل من تقاس أنها على 

خـالل ارتباطهـا مـع كـل المؤشـرات االقتصـادية فـبعض االقتصـاديين  يوجد لها تعريف واحـد مـن تزال غير مفهومة تمامًا إذ ال
المعتمـدة أو تكلفـة الوحـدة  القـدرة التنافسـية علـى النـاتج المحلـي اإلجمـالي وبعضـهم علـى أسـعار الصـرف يعتمـدون لقيـاس

  . 10اجية العملإجمالي اإلنتاج أو إنت المنتجة أو تكلفة وحدة العمل أو حجم الصادرات إلى
 مـا تحقيـق فـي مؤسساتي اجتهاد أنها على أبعادها تعدد رغم للتنافسية شاملة صورة تقديم يمكن سبق ما على بناء     
 :11يلي
  .للمنتجات المستمر التحسين -
 .التكاليف حجم في التحكم مع عالية جودة ذات منتجات -
 ويـدفع السـوق، فـي االسـتمرارية لهـا يضـمن تنافسـي قعمو  احتاللها قصد األحسن، وتقديم المنافسين مقارنة التميز -
 .ممكنة فترة أطول بقاءها لضمان التنافسي موقعها من وتطور تحافظ طرق تجعلها في إيجاد التفكير إلى بها
  12:من أهم خصائصها مايلي :خصائص التنافسية -2
 المدى القصير فقط؛ أن تكون مستمرة ومستدامة وتحقق للمؤسسة السبق على المدى الطويل وليس على -
 أن تتسم بالنسبية مقارنة بالمنافسين أو مقارنتها في فترات زمنية مختلفة؛ -
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 أن تكون متجددة وفق معطيات البيئة الخارجية من جهة وقدرات وإمكانيات المؤسسة الداخلية من جهة أخرى؛ -
الحاصــلة فــي البيئــة الخارجيــة  أو  أن تكــون مرنــة بمعنــى يمكــن إحــالل ميــزات تنافســية جديــدة وفــق اعتبــارات التغيــرات -

 تطور موارد وقدرات المؤسسة؛
 .أن يتناسب استخدام هذه الميزات مع األهداف والنتائج التي تريد المؤسسة تحقيقها -
  :13تتعدد مصادر التنافسية ونذكر منها :مصادر التنافسية -3

افسـي علــى المسـتوى الـوطني والعــالمي أدى إن التزايـد الكبيـر فــي عـدد المؤسسـات والــذي صـاحبه انفجـار تن :االبتكـار  أ 
إلى اهتمام المؤسسات باالبتكار واعتباره من األسبقيات التنافسية إلى جانب التكلفة والسـعر األقـل وأصـبحت القـدرة علـى 

 .االبتكار مصدرا متجددا للتنافسية بين المؤسسات
زة تنافسية أكثر مما كان عليه فـي السـابق فالوصـول يعتبر الوقت سواء في إدارة اإلنتاج أو في إدارة الخدمات مي: الزمن  ب 

 :إلى الزبون أسرع من المنافسين يمثل ميزة تنافسية، وتظهر أهمية الزمن  هنا من خالل
 تخفيض زمن تقديم المنتجات الجديدة إلى األسواق من خالل اختصار دورة حياة المنتج  -
 تخفيض زمن دورة تصنيع المنتجات؛ -
 ؛)الفترة الفاصلة بين طلب المنتج و التسليم(بون تخفيض زمن الدورة للز  -

أصــبحت هــذه األخيـرة المــورد األكثـر أهميــة فـي خلــق الميـزة التنافســية ومنـه فالمؤسســات الناجحـة هــي التــي  :المعرفـة  ج 
 .تخلق بشكل مسبق المعرفة الجديدة وتجسدها من خالل تكنولوجيا وأساليب وسلع وخدمات جديدة

  يةمفهوم الميزة التنافس -4
لقد تباينت التعاريف للميزة التنافسية بين الكتاب والبـاحثين، وسـنحاول اسـتعراض مجموعـة  :تعريف الميزة التنافسية 4-1

  :من التعاريف لمجموعة من الباحثين أهمها
ســوق يتجــه -خصــائص الفــرص المميــزة ضــمن مجــال معــرف بثنائيــة منــتج: "علــى أنهــا )Igor Ansoft )1965تعريــف 

  14."هدف إلى تعريف بصفات خاصة لمنتج قابل للتسويق والذي يمنح للمؤسسة وضعية تنافسية قويةللنمو، فهي ت
 أعلـى ربحهـا معـدل يكـون عنـدما تنافسـية ميـزة علـى تسـتحوذ المؤسسـة أن: " نقـول جـونز توجاريـ هيـل شارل حسبو 

  15".الصناعة في السائد المتوسط من
 الفـرص اسـتغالل فـي منافسـيها مـن أعلـى بقـدرة المنظمـة فيـه تتمتـع جـالم: "هـي التنافسـية الميـزةوكتعريف أخر نقول أن 

 أو الماديـة مواردهـا اسـتغالل علـى المنظمـة قـدرة مـن التنافسـية الميـزة وتنبـع التهديـدات، أثـر مـن الحـد أو الخارجيـة
 والتطـوير االبتكـار أو التسـويقية الكفـاءة أو التكلفـة خفـض علـى القـدرة أو التكنولوجيـا أو بالجودة تتعلق فقد البشرية،

  16."مؤهلة بشرية موارد امتالك أو اإلداري، الفكر تميز أو المالية، الموارد وفرة أو
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 والتمـايز، بالتكلفـة الريـادة همـا التنافسـية للميزة شكلين هناك أن إلى Porterأشار  لقد: التنافسية الميزة أنواع 4-2
 السـعر ميـزة تحقيـق وبالتـالي اإلنتـاج تكـاليف تخفـيض خـالل نمـ منافسـيها علـى التفـوق تسـتطيع فالمؤسسـة ثمـةَ  ومـن

 .المنتج تمييز خالل من أو المنخفض
 باألنشـطة المتعلقـة تكاليفهـا هيكـل كـان إذا األقـل التكلفـة ميـزة تحقـق أن مـا لمؤسسـة يمكن 17األقل التكلفة ميزة  .أ 

 إذا مـا حالـة فـي األقـل التكلفـة ميـزة المؤسسـة تحقـق المنافسـين، بمعنـى عنـد المحققـة تلـك مـن أقـل المنتجـة للقيمـة
 .منافسيها عند المحققة تلك من أدنى للقيمة المنشئة أنشطتها كانت تكاليف

 الجيـد التحكم أن بحيث التكاليف؛ تطور عوامل مراقبة إلى االستناد يتم األقل التكلفة ميزة على الحيازة يمكن وحتى
الحجـم،  مراقبـة :فـي هـذه العوامـل وتتمثـل األقـل، التكلفـة ميـزة المؤسسـة يكسـب بالمنافسـين مقارنـة العوامـل هـذه فـي

  .التموضع مراقبة اإلجراءات، مراقبة الرزنامة، مراقبة اإللحاق، مراقبة الروابط، مراقبة التعلم، مراقبة
 تجعـل فريـدة خصـائص علـى الحيـازة بمقـدورها يكـون عنـدما منافسـيها عـن المؤسسـة تتميـز أن يمكـن 18التميـز ميزة  .ب 

 خدمـة بمواصـفات أو منـتج تقـديم علـى قـادرة تكـون عنـدما يـتم للتميـز المؤسسـة تحقيـق أن يتعلـق بهـا، بمعنـى ونالزبـ
 خـالل مـن سـواء تقليـده، يصـعب متفـردا شـيئا تقـدم المنظمـة أن والمنافسـين العمـالء يـدرك خاللهـا مـن متمـايزة

 تصـور علـى تسـتحوذ األمور التـي من وغيرها لجاريةا العالمة أو التجاري االسم أو الفني التصميم أو الفنية المواصفات
 .العميل وإدراك
 هـذه فـي الجيـد الـتحكم أن بحيـث التفـرد؛ عوامـل تـدعى عوامـل إلـى االستناد يجب الميزة هذه على الحيازة تتم وحتى

 الرزنامـة، ،الـروابط التقديريـة، اإلجـراءات فـي والمتمثلـة ،التمـايز ميـزة المؤسسـة يكسـب بالمنافسـين مقارنـة العوامـل
  .الحجم التكامل، بثه، وآثار التعلم اإللحاق، التموقع،

 يـؤدي المجتمـع، فـي التلـوث مـن الحـد إن بـورتر مايكـل حسـب المزايا التنافسية المحققة في ظل تبني اإلدارة البيئية / ثالثا
 المؤسســة ألنشــطة السـلبي أثيرالتــ مــن الحـد ، واجــراءاتالمجتمـع لمــوارد األمثــل االسـتغالل الــى ويــؤدي الهـدر محاربــة الـى
 الحـد الـى وتـؤدي جديـدة، أسواق واستغالل المؤسسة صورة وتحسين العمليات لتحديث فرصة ألنها لها، مفيدة البيئة على
  .للمؤسسة التنافسية الوضعية من يحسن قد ما هذا الخ، ...واالهدار التبذير من
 طويـل االقتصـادي النجـاح فـرص إليجـاد تصـمم سـتراتيجياتا هـي: الصـناعية المؤسسـة فـي البيئيـة اإلسـتراتيجيات/ 1

 الممكـن واألذى الضـرر لتجنـب العمـل وانمـا فقـط، الـربح تحقيـق لـيس وهـدفها البيئـي النظـام مـع والمنسـجم األجـل،
 ختالفا أو بالتكاليف، التوفير بتحقيق المتعلقة التنافسية الفوائد لتقديم تهدف فإنها وبالتالي البيئي، النظام في وقوعه
 .معا كليهما أو تنويعه، أو السوق

 أو تنويعـه أو السـوق تغييـر التكـاليف، في توفير تحقق التي التنافسية الفوائد تقديم بهدف االستراتيجيات هذه تصممو 
 واضـح بشـكل تتناسـب البيئيـةاالسـتراتيجية  أن يعنـي ممـا البيئـة، حماية في المؤسسة توجه اطار في وذلك معا، كليهما
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وتتمثـل ، بـورتر مايكـل قبـل مـن والمحـددة السـوق الخـتالف التنافسـية والفوائـد بالتكلفـة التقليديـة يـادةالق مـع
 19:في نوعين هما تنافسية مزايا واكتساب البيئة حماية بين المزاوجة تحاول التي البيئية االستراتيجيات

 :طريق عن وذلك تنافسية، بمزايا جيةاالستراتي هذه ظل في المؤسسة تتمتع أن يمكن: بالسوق مقادةاستراتيجيات   .أ 
 .بيئيا حساسة جديدة سلع تطوير أو بيئيا، حساسة تكون بحيث المنتجات تصميم اعادة -
 .بيئيا حساسة جديدة أسواق الى الدخول -
 .للبيئة صديقا يكون حتى المنتجات غالف تصميم اعادة -
 .التسويق ونشاطات البيئية الجهود بين التكامل -

 فـي التحسـين طريـق عـن التكـاليف تخفـيض خـالل مـن االسـتراتيجية هـذه تطبـق: بالعمليـات مقـادةاسـتراتيجيات   .ب 
 :وتشتمل والنفايات، التلوث وتخفيض الموارد، استعمال في واالقتصاد، الطاقة توفيرب للمؤسسة االنتاجية العمليات

 ؛المياه معالجة نظم الى باإلضافة والنفايات، االهدار وترتيب وتنظيم التلوث على الرقابة تحسين -
 ؛)التدوير اعادة( وخارجية داخلية مصادر من انتاجها يعاد التي الموارد استعمال -
 ؛والطاقة المورد استعمال في كفاءة وأكثر تلوثا، أقل تكون حتى االنتاج عمليات تصميم اعادة -
 أن يمكـن التـي نافسـيةالت المزايـا نوضـح أن ويمكـن.االنتـاج عمليـات فـي ديـللتجد القابلـة الطاقـة مصـادر اسـتعمال -

 : التالي الشكل في البيئة حماية استراتيجيات من المؤسسة تجنيها
 .البيئة حماية استراتيجيات اطار في الممكنة التنافسية المزايا :2رقم  الشكل
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نافسية المؤسسة الصناعية، مذكرة لنيل شهادة الماجسستير، خالد أعراب، األبعاد التسويقية للمسؤولية البيئية وانعكاساتها على ت: المصدر

  .177، ص 2015-2014تخصص تسويق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

 التكلفة لميزة المؤسسة اكتساب الى تؤدي أن يمكن البيئية االستراتيجيات أن القول يمكن السابق، الشكل خالل من
 دوافعهـا و المؤسسـة محـيط حـوافز تفاعـل نتيجـة يكـون المؤسسـة رتخضـي فـي مسـتوى وكـل التمـايز، ميـزة أو األقـل

 .وقدراتها
 الصـناعية، المؤسسـة فـي البيئيـة لـإلدارة النـاجح التطبيـق انالبيئيـة االدارة تبنـي ظـل فـي المحققـة التنافسـية المزايـا/ 2

 20:أبرزها من التنافسية قدرتها تحسين في ايجابيا دورا يؤدي أن يمكن

 خفیض التكالیفت

 االنتاج تكالیف تخفیض
 اعادة تزاید، االھدار تخفیض(

  ) االستعمال

 الخاصة التشریعات استباق
 الحوادث من بالوقایة

 ثقافة خلق في المساھمة
  المؤسسة

 (تحفیز) 

 االمتثال تكالیف انخفاض
  ومخاطر

 واالبتكار االبداع زیادة

 التمایز

 سةللمؤس صورة تكوین
 للبیئة صدیقة كمؤسسة

 السوق من شرائح ارضاء
 الخضراء

 قیمة في االنخفاض
 والغیاب التداول
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 زيـادة فـي وتسـاهم تكاليفهـا تخفـيض علـى المؤسسـة البيئيـة دارةاإل تسـاعد: التكـاليف خفـيضوت االنتاجيـة رفـع  .أ 
 :التالي تحقيق خالل من االنتاجية

 ؛الطاقة هدر وتقليل الموارد استخدام ترشيد -
 ؛المنتجات من المعيب نسبة تقليل -
 ؛الكفاءات وانتقاء التدريبية مجبراال بفضل العاملين كفاءة زيادة -
 ؛وتحسينها الموردين مع ةالعالق ضبط -
 بيئيـا المناسـبة األبنيـة أن مؤخرا الدراسات بعض أشارت اذ بيئيا، مناسب العمل محيط بجعل العاملين انتاجية زيادة -

  ؛%15 الى العاملين انتاجية تزيد أن يمكن
 ؛والطاقة األولية المدخالت من االقالل نتيجة والتخزين النقل أعباء خفض -
 ؛منها التخلص نفقات خفض وبالتالي وتدويرها استخدامها عادةإو  النفايات خفض -
 ؛والمخلفات العرضي االنتاج بيع من المتأتية الوفرات -
 يقـود والـذي للنشـاط السـلبية األثـار مـن التقليـل نظيـر التلوث بسبب المفروضة والجزاءات المالية األعباء انخفاض -

 .البيئية اراألضر  عن والتعويضات التأمين مصاريف انخفاض الى بدوره
 لكونهـا أكبـر سـوقية حصـة للبيئـة، صـديقة منتجـات تنـتج التـي المؤسسـات تمتلـك أن يمكـن: تسويقية مزايا تحقيق  .ب 

 بإتبـاع تنـتج التـي أو االسـتخدام بعـد تصـنيعها اعـادة يمكـن التـي المنتجـات أن اذ البيئيـة، أهـدافهم للزبـائن تحقـق
 دور يـأتي وهنـا بيئيـا، حسـاس سـوق فـي التنافسـية المؤسسـة قـوة مـن تزيـد البيئيـة، االدارة ومبـادئ نظيفـة تكنولوجيـا
 األمـر المؤسسـة، لمنتجـات البيئيـة الجوانـب حـول المعلومـات نشـر فـي البيئيـين، واإلفصـاح واإلعالن البيئية الملصقات

 جديدة يقيةتسو  منافذ فتح في ويساهم منتجاتها، على االقبال زيادة ثم ومن المؤسسة، صورة تحسين الى يؤدي الذي
 .البيئية االعتبارات بالحسبان التأخذ التي المؤسسات مع مقارنة المؤسسة وربحية المبيعات حجم فيزداد لها

 تعرفهـا أن المؤسسة على يجب التي االجتماعية للضغوطات مصدر البيئية الرهانات تعتبر :التسييري األداء تحسين  .ج 
 مجـال فـي التضـييق الـى تـؤدي أيضـا وانمـا للخطـر، فقـط المؤسسـة صـورة تعـرض لن الضغوطات هذه وتتوقعها، تحللها

 تنظمهـا التـي المقاطعـة عمليـات أو االعالميـة الحمـالت الجمهـور، احتجاجـات ،التنظيميـة القيـود بسـبب مناورتهـا
 .البيئي الضغط مجموعات

 تحسـين مجـال فـي ايجـابي بشكل تؤثر المنافع من جملة يحقق البيئية االدارة مدخل تطبيق أن نقول السياق هذا وفي
 :التحسين هذا مظاهر أبرز ومن بالمؤسسة االدارية الوظائف أداء

 البيئـي الشـأن بأهميـة وعـيهم مـن يزيـد البيئيـة االدارة متطلبـات تنفيـذ فـي العـاملين اشـراك ان: العـاملين رضـا زيـادة -
 . مجتمعاتهم مع وتفاعلهم الوظيفي رضاهم على ينعكس مما معنوياتهم من ويرفع

 .االداري الهدر وتقليل والتوثيق المتبعة اإلجراءات تحسين -
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 .المؤسسة ألداء المستمر التحسين في تسهم متميزة ادارية كآلية داخليا البيئة أنظمة مراجعة من االستفادة -
 .الداخلية االتصاالت وتحسين المؤسسة في المختلفة اإلدارات بين والتنسيق التعاون تشجيع -
 والصـالحيات للمسـؤوليات الواضـح التوثيـق بفضـل بسـرعة مـنهم المطلوبـة األعمـال علـى دالجـد العـاملين تعـرف -

 .العمل وتعليمات
 بقية على يؤثر نظمي بمدخل المؤسسة البيئية االدارة تنفيذ يزود حيث :االدارية األنظمة تكامل -
 .وثباتها بقائها في ويسهم أقسامها -

  شركة نوكيا وريادتها في المجال البيئي/ رابعا
 ،، فنلنـــداإســبومتعــددة الجنســيات مقرهــا فــي  فنلنديــةهــي شــركة اتصــاالت وتكنولوجيــا معلومـــات : تقــديم شــركة نوكيــا/ 1

تقـدم الشـركة أيضـا خـدمات اإلنترنـت ومنهـا التطبيقـات، الموسـيقى، الوسـائط الرقميـة  النقالـة، الهواتـفمنتجهـا الرئيسـي هـو 
، نافتــككيــا خــدمات الخــرائط الرقميــة والمالحــة المجانيــة مــن خــالل شــركتها الفرعيــة المملوكــة بالكامــل، تقــدم نو  ،والرســائل

  21 .شبكات وحلول نوكيالمزودي الخدمة من خالل  شبكات اإلتصالوخدمات ومعدات 
مليــار  30دولــة، وعوائـد سـنوية تبلــغ حـوالي  150دولــة، ومبيعـات فـي أكثــر مـن  120موظــف فـي  97,798لـدى نوكيـا 

مـن السـوق فـي % 22.5بحصـة  سامسـونجد نوكيا هي ثاني أكبر مصنع للهواتف النقالـة بعـدد الوحـدات المباعـة بعـ ،يورو
وهــي الشــركة  ،وبورصــة نيويــورك بورصــة هيليســينكيمدرجــة فــي  شــركة عموميــة محــدودةنوكيــا هــي  ،2012الربــع األول مــن 

  . 500ـ شركات فورتون العالمية الب تصنيف حس 2011قياسا بأرباح  143
لكن حصتها من السوق عانـت خـالل السـنوات الخمـس  .2012حتى  1998وكيا أكبر بائع للهواتف النقالة من كانت ن

التــي تعمــل بنظــام واألجهــزة  أبــلآيفــون مــن (الماضــية مــن التراجــع نتيجــة لتزايــد اســتخدام الهواتــف الذكيــة مــن باعــة آخــرين 
كجــزء مــن . مايكروســوفتكة اســتراتيجية مــع أصــبحت لنوكيــا شــرا  2011منــذ فبرايــر ). بشــكل رئيســي غوغــلمــن  أندرويــد

المنـتج القيـادي الحـالي ). سـيمبيانمسـتبدلة ( وينـدوز فـون نظـام التشـغيلهذه الشراكة ستتضـمن جميـع أجهـزة نوكيـا الذكيـة 
  .نوكيالنوكيا هو 

لم فـي مجـال صـناعة األجهـزة المحمولـة، ومـع تعد نوكيـا شـركة رائـدة علـى مسـتوى العـا: االستراتيجية البيئية لشركة نوكيا/ 2
 فـي تتواجـد أن فـيتأمـل الشـركة الريادة تعظم مسؤوليتها، ولذا فهي تتطلع إلى أن تحتل الريادة كذلك فـي المجـال البيئـي 

 علـى السلبي األثرإن حيازة الريادة البيئية إنما يتضمن تقليل . ي تحقيق تنمية مستدامةف اإلسهام فيه للجميع يمكن عالم
تبـذل الشـركة  وعليـه .كبيـر  حـد إلـى الهدف هذا أهمية زادت والمحمولة، الالسلكية االتصاالت انتشار زيادة ومع ،البيئة

قصــار جهــدها للحــد مــن التــأثير البيئــي لمنتجاتهــا وعملياتهــا، كمــا انهــا تتعــاون مــع مورديهــا لتحســين األداء البيئــي لسلســلة 
  .اإلمداد الخاصة بها
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بيئــي لشـركة نوكيــا علــى التفكيــر علـى مســتوى دورة الحيــاة، وهـو مــا يعنــي أنهــا تسـتهدف تقليــل التــاثير البيئــي ويقـوم العمــل ال
لمنتجاتهـا علــى مــدار عملياتهـا، بــدءا مــن اسـتخراج المــواد األوليــة ونهايـة بعمليــة إعــادة التـدوير ومعالجــة النفايــات واســتعادة 

  :نوكيا البيئية على ثالثة محاور أساسية نوردها تباعا كما يلي المواد المستخدمة، وعموما ينصب تركيز جهود شركة
ي أجهزتهـا، إذن فعملهـا فـ تسـتخدمها التـي للمـواد شـامل بإيضـاح وتطالـب مورديهـا معتعمل شركة نوكيا  :إدارة الموارد  .أ 

 عملهـا ذلـك إلـى ضـفأ كميـة المـواد التـي تثيـر قلقهـا،  مـن التقليـل يقوم على المبـدأ الوقـائي، كمـا أنهـا تهـدف إلـى مواصـلة
علـى استكشــاف الفــرص المواتيـة الســتخدام مــواد جديــدة أكثـر مالئمــة للبيئــة، مثــل المـواد البالســتيكية الحيويــة أو المعــادن 

 .والمواد البالستيكية المجددة
ك تحرص الشركة على استخدام أقل قـدر ممكـن مـن الطاقـة، كمـا أنهـا تعمـل علـى تقليـل اسـتهال :فعالية استهالك الطاقة  .ب 

  .عملياتها للطاقة، وذلك من خالل اتفاقها مع مورديها على أهداف فعالية استهالك الطاقة
وذلــك مـن خـالل زيـادة وعــي المسـتهلكين بإعـادة التـدوير، حيــث حيـث تشـجع علـى إعــادة : االسـترجاع وإعـادة التـدوير  .ج 

عليه بـرامج االسـترجاع المقدمـة مـن تدوير األجهزة المستخدمة من خالل مبادرات وحمالت خاصة، إن األساس الذي تقوم 
  22.بلدا 85مركز عناية لشركة نوكيا في  5000نوكيا هي مراكز تجميع األجهزة المستخدمة والمتواجدة في 

أعلنت نوكيا عن إطالق حملتها البيئية في المملكـة العربيـة السـعودية مـن خـالل نقـاط اسـتعادة الهواتـف القديمـة حيـث وقد 
  .وكيا وملحقاتها إعادة تدوير أجهزتهم التي ال يرغبون باستعمالها مما سيساهم في حماية البيئةيمكن لمستخدمي أجهزة ن

أوضـح االسـتبيان أنـه عنـد وصـول الهواتـف المتحركـة إلـى «: قال مدير خدمة العمالء في نوكيا السعودية واليمن هـاني غيبـهو 
لذا تعمل نوكيا جاهدة على تسـهيل هـذه العمليـة مـن خـالل . دويرهنهاية أعمارها االفتراضية فإن عددًا قليالً جدًا يتم إعادة ت
  23.»برامج إعادة تدوير األجهزة المنتشرة في كافة أنحاء العالم

  :انجازات شركة نوكيا نموذج ريادي في مجال األداء البيئي/ 3
  :ليمن أهم االنجازات التي قامت بها شركة نوكيا في مجال تدعيمها لألداء البيئي نذكر ما ي 
إسـهاما منهـا فـي زيـادة الـوعي العـام، قامـت : تعزيز لدورها في مجال حمايـة البيئـة :نوكيا وعضوية منظمات حماية البيئة  .أ 

منظمة عالمية على رأس مؤتمر األمم المتحـدة المتعلـق بتغيـر المنـاخ  150نوكيا بالتوقيع على اإلعالن العالمي مع اكثر من 
ــالي  2007الــذي عقــد فــي ديســمبر  العاصــمة اإلندونيســية، ولقــد حــث المــؤتمر زعمــاء العــالم علــى وضــع سياســات فــي ب

وإجراءات خاصة بقطاع األعمال للمساهمة في بناء اقتصاد منخفض االسـتهالك الكربـوني للمسـاعدة علـى مواجهـة مشـكلة 
لبيئـي، كمـا أوضـحت التغير المناخي، ولقد عكسـت مشـاركة نوكيـا رغبتهـا الصـادقة فـي أن تكـون شـركة رائـدة علـى الصـعيد ا

دعم الشركة التام لالتجاه بأن ثمار اتخاذ إجـراء حاسـم ومبكـر حيـال مشـكلة التغيـر المنـاخي تفـوق كثيـرا تكلفـة عـدم القيـام 
، أصــبحت نوكيــا عضــوا فــي برنــامج غنقــاض المنــاخ التــابع للصــندوق العــالمي 2008بـاي شــيء علــى االطــالق، ومنــذ ينــاير 

إن إنضـمام نوكيـا لعضـوية . لصـندوق العـالمي للبيئـة مـع رجـال األعمـال لمواجهـة تغيـر المنـاخللبيئة حيث يتعـاون مـن خـالل ا
  .هذا البرنامج يعزز من التزامها تجاه توفير الطاقة في عملياتها وسبل عملها ومنتجاتها
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تقـوم باسـتخالص  تتعـاون شـركة نوكيـا مـع مجموعـة مـن الشـركات المنتقـاة بعنايـة والتـي :نوكيا ونشر مفهـوم إعـادة التـدوير  .ب 
المواد من أجهـزة الهـاتف واالكسسـوارات التـي ترسـل إليهـا، وتخضـع هـذه الشـركات للتقيـيم علـى نحـو منـتظم للتاكـد مـن 

  .قيامها بمهامها على النحو الصحيح وأن كل ما يسلم إليها يتم إعادة تدويره على نحو مسؤول
ــا  .ج  يكمــن فــي التحســين المســتمر لتكــون منتجاتهــا صــديقة  إن نهــج شــركة نوكيــا :االبتكــار فــي أجهــزة وإكسســوارات نوكي

مـرة واحـدة، فهـي تتبـع مجموعـة مـن الخطـوات اإلبداعيـة تنتقـل تـدريجيا إلـى " صـديقة للبيئـة"للبيئة، فبدال من تقـديم أجهـزة 
صـل علـى حيث تعتمد انشطتها البيئية على التفكير في دورة حياة المنـتج وهـذا يعنـي أن نسـتخدم مـا يح. مجموعة منتجاتها

وذلك من أجـل تحسـين فعاليـة إسـتهالك الطاقـة . اعتماد، واختبار، ويكون صديقا للبيئة من الخدمات والموارد في منتجاتها
الجهزتها، تطبيقاتها، وتعزيزاتهـا التـي تشـتمل علـى أجهـزة الشـحن ، هـذا فضـال علـى تطـور مـا يتصـف باألصـغر حجمـا واكثـر 

محمـول تلبـي فيـه التقنيـة المتطلبـات البيئيـة   Evolve Nokia.3110 الهـاتف النقـال ذكائـا مـن العبـوات لمنتجاتهـا، ويعتبـر
  :من حيث

  من الخامات األولية المتجددة؛ %50األغلفة الحيوية مصنعة من  -
  من محتوى معاد تدويره؛ %60تتسم العبوات بالصغر، والقابلية للتدوير بالكامل وهي مصنعة من  -
  AC-8ألكثر فعالية في استهالك الطاقة احتواء الجهاز مع شاحن نوكيا ا -

تعد كافة المواد المستخدمة في منتجات وعمليات نوكيا أمنة على االفـراد والبيئـة، ومـن ثـم  :االبتكار في المواد واللوازم  .د 
دة يعد اإليفاء بالمتطلبات الصحية والبيئيـة التنظيميـة مـن أهـم أولويـات الشـركة ومتطلـب جـوهري لهـا، وبـذلك تعـد نوكيـا رائـ

  .صناعيا في مجال إدارة المواد
تشـمل قائمـة نوكيـا للمـواد تلـك المـواد التـي قامـت نوكيـا بحضـر أو تقييـد اسـتخداماتها أو قـررت التقليـل منهـا سـعيا إليقــاف 
استخدامها في منتجاتهـا، وهـي تعمـل بالتعامـل مـع مواردهـا للبحـث عـن بـدائل وتقـديمها، ولقـد اسـتخدمت نوكيـا مـواد قابلـة 

مــن المـواد البالســتيكية الموجـودة فـي الغطــاء مصـنعة مــن  %50كمـا أن  Nokia 3110 Evolveبالكامـل فــي  للتجديـد
  .مواد بالستيكية حيوية منتجة من موارد قابلة للتجديد

أن تكــون الحيــات المعاصــرة متوافقــة مــع البيئــة فــذلك يعــد أمــرا عســيرا الكــن تســعى  :االبتكــار فــي الخــدمات والبــرامج.ه 
مــن  Ecozoneتحقيـق هــذا التعـايش مــن خـالل األجيــال المتعاقبـة لهواتفهــا النقالـة، فمــع إمكانيـة الوصــول إلـى شـركة نوكيــا ل

علـى هاتفـك النقــال مـن نوكيــا، سـيتوفر لــديك معلومـات مختــارة بعنايـة حــول المنظمـات والجمعيــات والتطبيقـات والحركــات 
نـا كثيـرة بالمسـاعدة علـى الـدفع بتأثيرهـا فـي تغييـر العـالم،وجميع البيئية، تدعم نوكيا المنظمات التي تؤمن بها وتقوم فـي أحيا

  :متوفر مجانا ويتم تحديثها كل ثالثة أشهر، ويتضمن المحتوى الحالي على سبيل المثال Ecozoneمنتجات 
  خلفيات مستوحات من الحياة البرية وأفالم فيديو من صندوق البيئة العالمي؛ -
  .الجمعيات البيئيةروابط إلى معلومات خاصة بالبيئة و  -
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تتمثــل أهميــة الغــالف فــي أنهــا تحمــي المنــتج خــالل إنطالقــه مــن مصــانع نوكيــا إلــى المســتخدم،  :االبتكــار فــي التغليــف  .و 
تعمـل شـركة نوكيـا جاهـدة للحـد مـن تاثيراتهـا البيئيـة مـن خـالل مراعـاة نوعيـة المـواد التـي نسـتخدمها فـي العبـوات مـن خـالل 

  .مها وبواسطة تقدير ما الذي سيحدث للعبوة عند انتهاء الحاجة إليهاتقليل حجم المواد التي تستخد
تعمـل نوكيـا علـى مـدار عـدة سـنوات علـى اسـتبدال البالسـتيك بمــواد قائمـة علـى الـورق، كمـا أنهـا تسـتخدم المزيـد مـن مــواد 

كونــات مــن م %60فــي أوروبــا  Nokia Evolve 3110العبــوات المجــددة وكمثــال علــى ذلــك تســتخدم عبــوة الهــاتف 
العبـوة مـواد معـاد تــدويرها، وتعـد العبـوات دومـا مــن المجـاالت التـي يســتهدف فيهـا التـوفير، لـيس فقــط لصـالح البيئـة ولكــن 

  .، عندما قامت الشركة بإيداع عبوات أصغر حجما للمرة األولى2006لصالح الشركة كذلك، فمنذ فبراير 
 األداء مــن تنافســية منفعــة تحقــق أن يمكــن المؤسســات إن:التنافسـية دور األداء البيئـي لشــركة نوكيــا فــي تحقيــق المزايــا / 4

 النجـاح فـرص إليجـاد تصـمم وهـي اإلسـتراتيجية، تصميم في اإلعتبار بعين البيئة أخذ تعني المستدامة واإلستراتيجية البيئي،
 وتحــديث التكـاليف فـي التـوفير تحقـق التـي التنافسـية الفوائـد تقـديم دفهـ حمايـة مـع والمنسـجم األجـل طويـل اإلقتصـادي

  .جديدة أسواق وإستغالل المؤسسة البيئي النظام صورة لتحسين العمليات
 فهــي كانــت مــن الشــركات لتبنــي اإلدارة البيئيــة فــي مختلــف نشــاطاتها، األخيــرة توشــركة نوكيــا عملــت جاهــدة فــي الســنوا

لقـد برعـت نوكيـا ألكثـر مـن جيـل  ، و طاغيـةاالولى التي نجحت فـي هـذا المسـعى نجاحـا بـاهرا واالولـى التـي حظيـت بشـعبية 
كانـت نوكيـا هـي الرائـدة واالسـم األقـوى و كامل قادت خاللـه البشـر خطـوة بخطـوة علـى طريـق ثـورة االتصـاالت المحمولـة ، 

بسـبب اتجاهاتهــا  فـي عــالم الهواتـف الذكيــة، حيـت انتشــرت مبيعاتهـا فــي كـل القــارات وكانـت الخيــار األول لكـل المشــترين
ة البيئية ونشر فكرة االسـترجاع وإعـادة التـدوير باإلضـافة إلـى سياسـاتها المطبقـة فـي مجـال المحافظـة علـى البيئـة نحو االدار 

أدخلـت وبـذلك  استبدال البالستيك بمواد قائمة علـى الـورق،من خالل محاولتها للتقليل من انبعاثات غاز ثنائي الكربون، و 
ــــا فكــــرة ــــة وحققــــت مز  نوكي ــــرةالمنتجــــات الصــــديقة للبيئ ــــة بمنافســــيها فــــي تلــــك الفت ــــا تنافســــية مقارن واســــتطاعت بهــــذه  اي

  .على سوق المحمول بشكل شبه كامل االستراتيجيات أن تهيمن
  :خاتمة
مـن خـالل مـا سـبق يتضـح لنـا أن األداء البيئـي هـو إتجـاه حـديث ترجـع لـه اغلـب المؤسسـات الصـناعية لتحقيـق المزايـا     

 وكفاءاتهـا قـدراتها مـن والرفـع جاتهـا، فهـي أمـام تحـدي قـائم علـى تحسـين صـورتهاالتنافسـية وكسـب ثقـة العميـل فـي منتو 
 ذات وخـدمات سـلعا تـوفير علـى الصـناعية المؤسسـات تسـعى لـذلك، انشـاطه قطـاع فـي لهـا التنافسـية األفضلية وزيادة

 وقـد، الحيـاة لجـودة ممكنـة قيمـة أقصـى أخـرى جهـة ومـن تحقيقـه ممكـن بيئـي أثـر أقـل جهـة مـن تحـدث كفـاءات
 وتطـويره االقتصـادي نشاطها في البيئي األداء مفهوم وإدراج االهتمام ضرورةالصناعية  المؤسسات من العديد استوعبت
 فـي البيئـي األداء مفهـوم تحـت البيئيـة لمعـاييرالصـناعية  المؤسسـات تطبيـق، فالحـالي القـرن مـع يتماشـى بمـا وتجديـده
 مـن أساسـية عمليـة المؤسسـات فـي البيئـي داءاأل قيـاس عمليـة تعتبـر إذ، الحـالي القـرن في وحتمي ضروري أمر نشاطها

  .وغيرها القرار كاتخاذ األخرى اإلدارية العمليات عن أهمية تقل ال ،المتخذة اإلدارية العمليات
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إلثـراء بحثنــا يمكـن تقــديم جملـة مــن اإلقتراحـات والتوصــيات كمــا  اضـوء مــا ســبق وسـعيا منــ علــى :االقتراحـات والتوصــيات
  :يلي
البــد مــن مراجعــة إســتراتيجية المؤسســة للحــد مــن التلــوث واســتخدام تقنيــات اإلنتــاج األنظــف وترشــيد اســتخدام الطاقــة  -

  ؛وتقليل الفاقد وتدوير المياه والمخلفات بما في ذلك المباني اإلدارية التابعة للمؤسسة
  ؛تلفة بالمؤسسة لتخفيف األهداف البيئيةينبغي تقييم الواجبات والمسؤوليات المنوطة باإلدارات والمستويات المخ -
يجــب مراجعــة اإلجــراءات الخاصــة بزيــادة الــوعي البيئــي لــدى اإلدارة والعــاملين وتعــريفهم بالمتطلبــات القانونيــة كــل فــي  -

   ؛مجال تخصصه
فـات دراسة مدى التقدم في تنفيذ خطة تدريب عملي على تقنيات اإلنتاج األنظـف وتشـغيل اإلدارة ونظـم معالجـة المخل -

  ؛ورصد االنبعاث
البد من تحديـد اإلجـراءات التـي يجـب اتخاذهـا فـي حالـة إشـارة الرصـد البيئـي إلـى تجـاوز المعـايير القانونيـة أو حـدوث  -

  ؛تلوث غير مقبول للبيئة المستقبلية
  ؛البد من استخدام عالمات العنونة البيئية -
  عند الضرورةيجب دراسة المؤثرات البيئية للمواد الخام واقتراح البدائل  -

  :والهوامش الـمراجــع
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  .74ص ، 2010/2011، 3جامعة الجزائر 

4: Angèle Renaud, Les Outils D’evaluation de la performance environnementale, audits et indicateurs  
environnementaux, congrès de l'association francophone de comptabilité, "la place de la dimension européenne 
de la comptabilité, contrôle et audit", du 27 au 29 mai 2009, Strasbourg, France, p 3.  

: عبد الرحمان العايب، الشريف بقة، قراءة في دور الدولة الداعم لتحسين األداء البيئي للمؤسسات االقتصادية،من الموقع االلكتروني:  5
ouargla.dz-https://manifest.univ  ، 84،  ص 16:22، 05/11/2017في. 

ز زين الدين بروش، جابر دهيمي، دور نظام اإلدارة البيئية في تحسين األداء البيئي للمؤسسات، الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتمي:  6
 .657-656، ص ص 2011نوفمبر  23-22للمنظمات والحكومات، جامعة ورقلة، يومي 

7: Eddy Bauraing, Jacques Nicolas, Marianne von Frenckell, les indicateurs de performances 
environnementales, Avenue de Longwy 185, 6700 Arlon, decembre 2000, p 3.  

وم شهادة الماجستير في العل مذكرة قدمت لنيل ، المؤسسات والدول حالة الجزائر محمد دويس، براءة االختراع مؤشر لقياس تنافسية 8
 4، ص 2005االقتصادية بجامعة ورقلة سنة 

https://manifest.univ


...... 

 

 208 
 

  JFBE 2018   

                                                                                                                                                                                              
9 Percer, Entreprise: Gestion et compétitivité. et Econmic, 1984, p. 53 
10 ــــــــــــــــــــع اإللكترونــــــــــــــــــــي  ــــالح حمــــــــــــــــــــران، مفهــــــــــــــــــــوم التنافســــــــــــــــــــية ومؤشــــــــــــــــــــراتها، مــــــــــــــــــــن الموق ــــــــــــــــــــد الكــــــــــــــــــــريم صــــــــــــــــ : عب  
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=12726  ،07/11/2017 ،17.59.  

 وجهة من -للمقاوالتية كنموذج -والمتوسطة الصغيرة في المؤسسات التنافسية القدرات بناء في األعمال حاضنات دور تيقاوي، العربي 11
/ ابريل /  8 – 7 – 6: الجزائر خالل المدة –محمد خيضر بسكرة  والذي نظمته جامعة“ التكوين وفرص األعمال: المقاوالتية العاملين نظر

 .13، ص2010
 ،2009 االردن، ، عمان،2االدارة االستراتيجية منظور منهجي متكامل، دار وائل للنشر، ط طاهر محسن منصور الغالبي و اخرون، 12
 .309ص
 كاداة لتحقيق ميزة تنافسية لمنظمات األعمال المتطلبات والتوصيات،مداخلة بعنوان ادارة العالقة مع الزبائن  : نوري منير، بارك نعيمة 13

الجامعة  –،كلية العلوم اإلدارية 2009أفريل -29- 27التحديات العالمية المعاصرة، :إدارة منظمات اإلعمال: مقدمة للملتقى الدولي بعنوان
 األردن –التطبيقية 

ت كمدخل للميزة التنافسية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، تخصص إدارة إستراتيجية، بوازيد وسيلة، مقاربة الموارد الداخلية والكفاءا 14
 .3، ص 2012-2011، 1جامعة سطيف 

 دار بسيوني، علي إسماعيل المتعال؛ عبد سيد أحمد محمد :ترجمة متكامل، مدخل اإلستراتيجية اإلدارة جونز، جاريث يل؛ھ شارل  15
 .183ص  ، 2008 المريخ، الرياض،

 هاللي الوليد، االسس العامة لبناء المزايا التنافسية ودورها في خلق القيمة، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، تخصص علوم تجارية، جامعة 16
 .24، ص 2008/2009محمد بوضياف، المسيلة، 

 .12بوازيد وسيلة، مرجع سبق ذكره، ص  17
 .13نفس المرجع، ص  18

19 ئشة دور األداء البيئي فيسليمة غدير، أحمد سلمى، كيحلي عا  : الرفع من تنافسيـة المؤسسات االقتصادية، من الموقع االلكتروني 
https://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires   ،8/11/2017 ،23:11.  

قية للمسؤولية البيئية وانعكاساتها على تنافسية المؤسسة الصناعية، مذكرة لنيل شهادة الماجسستير، تخصص خالد أعراب، األبعاد التسوي 20
 .179-178، ص 2015-2014تسويق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

 : نوكيا، من الموقع االلكتروني 21
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A7  ،8/11/2017 ،

23.20. 
 .144، ص 2012، 11شركة نوكيا أنموذجا، مجلة الباحث، العدد : الطيب الوافي، الريادة في األداء البيئي 22

23 ــــــــــــــــــع االلكترو » نوكيــــــــــــــــــا«  ـــــــــــــــــي الســــــــــــــــــعودية، مــــــــــــــــــن الموق ــــــــــــــــــدوير الهواتــــــــــــــــــف فـ ــــــــــــــــــة إعــــــــــــــــــادة ت ــــــــــــــــــق حمل ــــــــــــــــــي، تطل ن
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=386582   ،09/11/2017 ،
14:34.  

http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=12726
https://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=386582

