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 كلٌة االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد
 قسم ادارة االعمال                                                                               

 املضتخهص
ٌهدف البحث الى التعرف على الكٌفٌة التً تتمكن من خاللها منظمات االعمال من تحقٌق المٌزة 

والكٌفٌة التً تعمل من خاللها على دٌمومٌتها واستمرارها وذلك من خالل بناء استراتٌجٌة  ،التنافسٌة
 .مة مٌزتها التنافسٌةخضراء)صدٌقة للبٌئة( تنعكس باثارها على استدا

على العدٌد من التساإالت hg;edvجاء البحث فً طرح مشكلته من خالل استثارة ومحاولة االجابة        
 الفكرٌة لعل اهمها  :

هل بمقدور منظمات االعمال الٌوم بناء استراتٌجٌة خضراء تدعم من خاللها مٌزتها التنافسٌة  -
 المستدامة؟

ان تعتمدها منظمات االعمال الدارة المخاطر االستراتٌجٌة التً قد تفقدها  هل هناك اطار او آلٌة ٌمكن -
 مٌزتها التنافسٌة؟

واعتمد البحث االسلوب الفكري التحلٌلً فً عرض وتحلٌل االبعاد االساسٌة والطروحات الفكرٌة  للعالقة 
 جٌة الخضراء.بٌن امتالك المنظمات لمتطلبات المزاٌا التنافسٌة  المستدامة وبناء االستراتٌ

ستراتٌجٌة خضراء مبنٌة على مجموعة من  وكان من اهم ما توصل الٌه البحث هو وضع آلٌة لتطوٌر       
 فً فاعال عنصًرا المنظمات لتصبح )المصداقٌة الرسالة الفاعلة، التمٌز، )الصلة، فً الخصائص والمتمثلة

)التركٌز على اركان بناء المٌزة،عملٌات  متمثلةوتطوٌر بعض اآللٌات ال المستدامة تحقٌق المٌزة التنافسٌة
التكٌف التنظٌمً( والتً ٌمكن استخدامها بوصفها  استخدام المقارنة المرجعٌة، تعلم وتحسٌن مستمرة،

واختبار صحة ما ذهب الٌه  نظرٌات استراتٌجٌة صالحة وبما ٌقود الى استدامة المٌزة التنافسٌة للمنظمات،
لبحث وبما ٌقود الى بناء انموذج فاعل لالستراتٌجٌة الخضراء قابل للتطبٌق المٌدانً االفتراض النظري لهذا ا

 وانتهى البحث الى تقدٌم بعض التوصٌات لعل اهمها:عكس باثاره على سلوك المنظمات . وبما ٌن
دة من دعوة المنظمات الى االهتمام باالحتٌاجات البٌئٌة فً اطار بناء استراتٌجٌة خضراء من خالل االستفا

 فرص االعمال القائمة على الحفاظ على البٌئة وتحقٌق مزاٌا تنافسٌة مستدامة.

 االستراتٌجٌة الخضراء، المٌزة التنافسٌة، المٌزة التنافسٌة المستدامة، :انرئُضُخ نهجحثاملصطهحبد 

         المخاطراالستراتٌجٌة،ادارة المخاطر االستراتٌجٌة
 
 
 
 
 
 
 

 
، فقاا  ىااألا ةأل ىعتوةاان و ة ااتمن ل ةروةاان ظ ورواان  (Olson,2008)( و 7002) ظةعنضاا     تي*"باانظر أل مية ااا  أل  اا

 بع   ىأل ء ت   ف ةالءم  ظون في ةحنوظا  ظألبط ب ن ةتغ أل   ظبحث".  أل  نت أل ن  ا،
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  الميزة التنافدية المدتدامة في اطار بناء االدتراتيجيةمتطلبات تحقيق       

 ) درادة فكرية تحليلية( الخضراء لمنظمات االعمال *                

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

  :يقذيخ
ساعٌها المساتمر علاى تحقٌاق المٌازة الٌاوم المنظماات المعاصارة  تواجهها لعل من اهم التحدٌات التً 
لتنافسٌة بسبب التغٌرات فً البٌئة التنافسٌة وندرة الموارد وهذا مماا حاتم ظهاور مساتوق متقادم مان المزاٌاا ا

 ز حدود الحاضر لتسود وتبقى فً مستقبل المنظمات االستراتٌجً.التنافسٌة تجتا
ٌجااد وحتى منظمات االعمال التً حققت النجاح فً المٌاادٌن التنافساٌة لاٌس امامهاا اال التفكٌار فاً ا

آلٌات تتمكن من خاللها لٌست فقط تحقٌق المٌزة التنافسٌة بل تتعدق ذلك الى السعً الستدامتها ،وٌتم ذلك من 
 خالل تبنً ستراتٌجٌات مالئمة تمكنها من الوصول الى تحقٌق المٌزة التنافسٌة عى االمد الطوٌل.

جمٌاع المنظماات،اال ان تحدٌادها  وبذلك فاان المٌاز التنافساٌة المساتدامة تعاد هادفا رئٌساا تساعى الٌاه 
الٌتم اال من خالل تحدٌد واستخدام ناجح الستراتٌجٌة تنافسٌة محددة ،ومن ثم ادارتها بشكل ناجح وبماا ٌساهم 

 القٌمة التً تخلقها داخلها وتعزٌز موقفها التنافسً فً اطار بٌئتها.فً زٌادة 
وره الساتة،وبعد تحدٌاد التؤصااٌل النظاري لكال ماان اعتماادا علاى ذلااك جااء هاذا البحااث وفاً اطاار محااا          

االسااتراتٌجٌة التؤصاٌل النظاري لمفهاوم  لبٌاان ،المٌازه التنافساٌة المساتدامة والمخااطر االساتراتٌجٌة لفقاادانها 
 فاً المتمثلاةً تبناى علاى مجموعاة مان الخصاائص والتا الخضاراء واثار تبناً المنظماات لهاذه االساتراتٌجٌة

مان خاالل فلسافة  لتحقٌق استدامة مٌزتهاا التنافساٌةفً سعٌها   )المصداقٌة ة الفاعلة،الرسال التمٌز، )الصلة،

اسااتراتٌجٌة صاادٌقة للبٌئااة والتااً تعااد عنصاارا متممااا لالعمااال والعملٌااات التشااغٌلٌة لمساااعدة المنظمااات فااً 
كاذلك  ،مساتمر والساعً الادإوب الحاداث التجدٌاد ال ،صناعة القرارات التً ٌكاون لهاا تاؤثٌر اٌجاابً فاً البٌئاة

الحاد مان المخااطر المساببة لفقادان المنظماة للمزاٌاا التنافساٌة باعتمااد  شاؤنه تقلٌال او  العمل على كل ماا مان
)التركٌااز علااى اركاان بناااء المٌزة،عملٌااات تعلاام وتحسااٌن مستمرة،اسااتخدام المقارنااة آلٌاات متعااددة تتمثاال فااً 

 بحث مجموعة محاور هً: وعلى وفق ذلك تضمن ال . (التكٌف التنظٌمًالمرجعٌة،

 المزاٌا التنافسٌة.المحـور األول: 
 المحور الثانً : التؤصٌل النظري الستدامة المزاٌا التنافسٌة.

 المحور الثالـث : المخاطر اإلستراتٌجٌة لفقدان المزاٌا التنافسٌة.
 (المحور الرابـع : بناء اإلستراتٌجٌة الخضراء )الصدٌقة للبٌئة

إلساااتراتٌجٌات الخضاااراء ودورهاااا فاااً تحقٌاااق ودعااام المٌااازة التنافساااٌة ا المحااور الخاااامس :
 المستدامة
 المٌزة التنافسٌة. لتجنب المخاطر والمحافظة على استدامة آلٌات المحور السادس : 

 انتضبؤالد انُظرَخ نهجحث:  
سااٌنطلق البحااث فااً طاارح مشااكلته ماان خااالل اسااتثارة تساااإالت نظرٌااة تاادفع باتجاااه تبنااً محاااوره  
 لمحددة باتجاهات نظرٌة أكادٌمٌة وعلى النحو اآلتً: ا
  هل تمتلك المنظمة أسس ومصادر تحقٌق المزاٌا التنافسٌة؟ 
 تفقدها مٌزتها التنافسٌة؟ التً ما المخاطر التً تتعرض لها المنظمة و 
  ما األسباب التً تقود إلى فشل المنظمات فً حماٌة مزاٌاها التنافسٌة؟ 
 زاٌا التنافسٌة مسؤلة ترتبط بالزمن )األجل الطوٌل(؟هل أن استمرارٌة الم 
 هل بمقدور منظمات األعمال بناء إستراتٌجٌات خضراء تدعم مٌزتها التنافسٌة المستدامة؟  
 وٌر استراتٌجٌة خضراء؟طكٌف ٌتم بناء وت 
        ما هو دوراإلستراتٌجٌات الخضراء فً تحقٌق ودعم المٌزة التنافسٌة المستدامة 
 ن اكتشااف مخااطر فقادان المٌازة،واالفالت مان ان ٌستخدم المدٌرٌن االستراتٌجٌون التحلٌل الاداخلً كٌف ٌمك

 منها.
 تفقاادها مٌزتهااا قااد المنظمااات إلدارة المخاااطر اإلسااتراتٌجٌة التااً  اٌمكاان أن تعتماادهأو آلٌااة ك إطااار هاال هنااا

 التنافسٌة؟
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  :فرضُخ انجحث
  : ٌنطلق البحث من فرضٌتٌن نظرٌتٌن مفادهما 

تلاك لمساتدامة مزاٌاا تنافساٌة تحقٌق تنعكس بآثارها على  ستراتٌجٌات خضراءإن تبنً منظمات األعمال إل -9
 منظمات.ال

 لوقتٌاة او فقادان المساببة  الصاعوباتتجاوز على منظمات األعمال ك مجموعة من اآللٌات التً تساعد هنا -2
 .مٌزتها التنافسٌة أو الحد من استدامتها

 : أهذاف انجحث
األهاداف األساساٌة للبحاث فاً التعارف علاى  حادد، تتاعاالهانسجاماً مع االساتثارات البحثٌاة النظرٌاة 

منظمات األعمال أن تحقق المزاٌا التنافسٌة والكٌفٌة التً تعمل من خاللها علاى  هاالكٌفٌة التً تتمكن من خالل
تراتٌجٌات خضاراء )صادٌقة للبٌئاة( إسا كٌاف تبناً منظماات األعماالدٌمومتها واستمرارها، ومان ثاّم توضاٌح 

أهم اآللٌات المتاحاة أماام منظماة األعماال ، عالوة على توضٌح تنافسٌةالتنعكس بآثارها على استدامة مزاٌاها 
لتحقٌااق حالااة االسااتدامة لتلااك المزاٌااا والعناصاار المكونااة لهااا فااً اسااتجابة لتااؤثٌر مجموعااة العواماال المحااددة 

 لمزاٌا.  تلك المنظمة تحقق لطرح إطار عام لإلستراتٌجٌة الخضراء التً  الستدامة تلك المزاٌا من خالل

 :أصهىة انجحث وئطبرِ
االسلوب الفكاري سعٌاً للوصول إلى األهداف المحددة ٌستعرض البحث أسسه النظرٌة باالعتماد على  

امااتالك المنظمااات للعالقااة بااٌن التحلٌلااً االنقاادي فااً عاارض وتحلٌاال االبعاااد االساسااٌة والطروحااات الفكرٌااة  
  . وبناء االستراتٌجٌة الخضراء لمصادر المزاٌا التنافسٌة وتحقٌقها ومن ثّم استدامتها

 احملىر األول: املزاَب انتُبفضُخ 
 Competitive Advantages Concept يفهىو املزاَب انتُبفضُخ أوالً:

وهااً قلااب اداء المنظمااة فااً اصاابحت عملٌااة ادارة االسااتراتٌجة علااى انهااا ادارة المٌاازة التنافسااٌة  
السااوق التنافسااً ولكااً تكااون المنظمااة ناجحااة علااى الماادق البعٌااد ٌجااب ان تمتلااك بعااض المزاٌااا نساابة الااى 

  منافسٌها.
لقد انطلق الباحثون فً تحدٌد مفهاوم المٌازة التنافساٌة عبار رإق وابعااد مختلفاة ، وفاً هاذا اإلطاار 

فاً تحدٌاد تلاك اآلراء تبااٌن باحثٌن  والتً عرضات فاً طٌاتهاا ٌمكن اإلشارة إلى بعض الجهود التً طرحها ال
 من خالل الجدول اآلتً:  مفهوم المٌزة التنافسٌةوٌمكن أن ٌتضح ذلك 

 الكّتاب والباحثٌن بعض المٌزة التنافسٌة حسب وجهة نظر  مفهوم (9الجدول )

 المفهوم الباحثون ت

9  (Gzapiel,1992:43) قة للسوق ولمدة طوٌلة من الزمنالقدرة على تقدٌم قٌمة متفو. 

2 
(porter,1993:48) 

 
 .توصل المنظمة الى اكتشاف طرق جدٌدة اكثر فاعلٌة من تلك المستعملة من قبل المنافسٌن

7 (Pitt&Lei,1996:68) 
قدرة المنظمة على استغالل مصاادر قوتهاا الداخلٌاة فاً ادائهاا النشاطتها لخلاق قٌماة ال ٌساتطٌع 

 االمنافسٌن تحقٌقه

4 
(Macmilla&Thamps,2

000:89) 
 االداة او الوسائل التً تستطٌع من خاللها منظمة االعمال التغلب على المنافسٌن االخرٌن

5 Lynch,2000:126)) ظمةاي شٌئ متعدد ومتمٌز تتمتع به الم 

 (904:  2009)السلمً، 6
ومنااافع للزبااائن تزٌااد عمااا  المهااارة اوالتقنٌااة او المااورد المتمٌااز الااذي ٌنااتت للمنظمااة انتاااج قااٌم

 ٌقدمه المنافسون.

 ( 64: 2004)الخماس، 3
قاادرة المظمااة علااى خلااق قٌمااة فرٌاادة للزبااائن فااً سااوق محااددة ولماادة طوٌلااة نساابٌا نابعااة ماان 

 ستراتٌجٌاتها المعتمدة

8 
: 2001)الدوري وصالح،
205) 

تجاااه تحقٌاق مزاٌااا قٌمااة الطرٌقاة التااً ٌقاود بهااا الفكاار الساتراتٌجً مااوارد وقادرات المنظمااة  با
 للزبائن وتتفوق بها على المنافسٌن
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ٌتضح لنا تعدد وجهات نظر الباحثٌن فً تحدٌد مفهوم المٌزة التنافسٌة اال انهاا وان  من الجدول اعاله  
 .تعددت فؤنها تتفق فً المضمون فً انها اي شئ ٌمٌز المنظمة تمٌزا اٌجابٌا عن المنافسٌن 

مدخل البحث فً النظر الى المٌازه التنافساٌة تارق الباحثاة بؤنهاا ساعً المنظماة  مما تقدم وعلى وفق 
الٌجاااد قٌمااة ممٌاازة والمااد بعٌااد ماان خااالل بناااء اسااتراتٌجٌاتها لمااا تمتلكااه ماان مااوارد ٌصااعب علااى المنافسااٌن 

 ات اعمال.الحالٌٌن او المحتملٌن من تقلٌدها .اي انها تمثل  ناتت االستراتٌجٌات المخططة والموجهة لمنظم

 Resource of Competitive Advantages يصبدر املزاَب انتُبفضُخ :ثبَُبً 

وٌمكان أن ٌتضاح ذلاك التبااٌن مان خاالل لقد تباٌنت افكار الباحثٌن بخصوص تحدٌد مصادر المٌازة التنافساٌة، 
 الجدول اآلتً: 

 (2الجدول )
  الكّتاب والباحثٌنبعض مصادر المٌزة التنافسٌة حسب وجهة نظر 

 المصادر السنة الباحث )الكاتب( ت

9 Porter 9185 
هٌكل الصناعة، ومكانة المنظمة فً الصناعة، والمشترٌن، والموردٌن، 
والداخلٌن الجدد، والسباق التنافسً، وتهدٌد المنتجات البدٌلة، وأصحاب 

 المصالح اآلخرون

2 (Day&Wensly) 9188 
تماعً للمنظمة وقوة العالقات المهارات العالٌة ،راس المال البشري واالج

 والروابط االجتماعٌة

7 Aaker 9181 

الشهرة للنوعٌة، وخدمة المستهلك/ دعم المنتت، االسم الُمدرك، إدارة وكادر 
هندسً جٌدٌن، إنتاج بكلف منخفضة، موارد مالٌة، األسبقٌات التقنٌة، توفر 

/ التمٌز، ابتكار أسس إرضاء المستهلك، تقسٌم السوق/ التركٌز، خصائص المنتت
منتجات مستمر، الحصة السوقٌة، الحجم/ الموقع التوزٌعً، أسعار منخفضة/ 
قٌمة عالٌة معروضة، معرفة األعمال، منتجات مرنة كفوءة، قوة بٌع فاعلة، 

ستراتٌجٌة، الموقع، إمهارات تسوٌقٌة واسعة، رإٌة مشتركة/ الثقافة، أهداف 
ٌد، بحث وتطوٌر هندسً، تخطٌط قصٌر تصورات )رإق( إعالنٌة قوٌة، تعاون ج

 األجل، عالقات توزٌع جٌدة

4 Marsh 9110 التدفق النقدي، إٌجاد القٌمة 

5 Kay 9117 
 اإلستراتٌجٌة، والموجودات واإلبداعالشهرة أو السمعة، والمعمارٌة، 

 

6 
Johnson&Schol

es 
 رجهاموارد المنظمة الداعمة الستراتٌجٌتها من داخل المنظمة وخا 9113

 9111 هل وجونز 3
الجودة المتمٌزة، والكفاءة المتمٌزة، ورد الفعل المتمٌز تجاه حاجات الزبون، 

 واالبتكار

8 Barney 9111 القٌمة،الندرة،عدم التقلٌد،صعوبة االستبدال 

المٌازة التنافساٌة "دراساة  (، إسهامات نظرٌة اإلستراتٌجٌة القائمة على الموارد فً تحقٌق2005وعد هللا، ) المعاضٌدي -: المصدر
(، تمااوز، مركااز الدراسااات المسااتقبلٌة، كلٌااة الحاادباء الجامعااة، الموصاال، 95العاادد ) ،نظرٌااة"، مجلااة بحااوث مسااتقبلٌة 

الاادلٌمً ،عااراك عبااود عمٌاار" تااؤثٌر مقاادرات اإلبااداع االسااتراتٌجً ورأس المااال االجتماااعً  فااً بناااء المٌاازة -العااراق. 
ة تحلٌلٌااة فااً عٌنااة ماان المصااارف العراقٌااة الخاصة،رسااالة ماجسااتٌر ةٌاار منشااورة ،جامعااة التنافسااٌة المستدامة/دراساا
 .80-31 9111بغداد ،كلٌة ادارة واالقتصاد،

 

نالحظ من الجدول اعاله تباٌن افكار الباحثٌن بخصوص تحدٌد مصادر المٌازة التنافساٌة،وبهذا الصادد 
من اهم انشطة المنظمة للمحافظاة علاى المٌازة التنافساٌة تإكد الباحثة ان بناء المقدرات الجوهرٌة هً واحدة 

والتً تتمثل باساتخدام القادرات الناادرة والثمٌناة ،كماا ان اخاتالف انواعهاا الملموساة وةٌار الملموساة والتاً 
والمهارات والموجودات التنظٌمٌة ،وان المنظمة تدٌر هذه الموارد بالطرٌقة التً تحسان وتادعم تمثل المعرفة 

 ً خلق القٌمة لمنظمتها.قدرتها ف
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 انتأصُم انُظرٌ الصتذايخ املزاَب انتُبفضُخ /احملىر انثبٍَ
ان مفهوم االستدامة ٌمتد لٌشمل كل التصرفات التً تقوم بها المنظمة والتً من شؤنها ان تضاٌق او 

قٌاامهم للمنظماة اوالساتراتٌجٌة المتفاردة تسد الطرٌة امام المنافساٌن مان القٌاام بتقلٌاد نقااط القاوة والقادرات ا
 .مااااااااااااااااان خاااااااااااااااااالل اساااااااااااااااااتخدام اٌاااااااااااااااااة ماااااااااااااااااوارد اخااااااااااااااااارق باساااااااااااااااااتبدالها

http://www.hsb.baylor.eu/ramsower/aisac.97/papers/gottsch.htm )) 
تعرٌفا لهذا المصطلح اذ عرف االستدامة بؤنها"التً ٌمكن االحتفااظ  (Webster)وقد تضمن قاموس

 (Hoffman, 2000 :7)بها اطول مدة ممكنة".

ٌعنٌه اإلدارٌون بمصطلح المزاٌا التنافسٌة المستدامة، ٌشٌر إلٌه االقتصادٌون فً إطار تحقٌق  إن ما 
مستوٌات من األداء االقتصاادي المتمٌاز المساتمر، وكاال وجهتاً النظار تإكادان علاى إمكانٌاة تحقٌاق ذلاك مان 

 . (www.wiggo.com/CA97Acad.pdf)خالل امتالك مزاٌا تنافسٌة ٌصعب على المنافسٌن تقلٌدها 
هنااك وجهاات نظار  وباسترسال التسلسل التارٌخً لجهود الكّتاب والباحثٌن فً هذا المجال، نجاد أن  

 (:7وٌمكن ان ٌتضح ذلك التباٌن من خالل الجدول) لبلورة مفهوم المزاٌا التنافسٌة المستدامة،متباٌنة 
 (7الجدول )

 الكّتاب والباحثٌن ض بعحسب وجهة نظر المستدامة  المٌزة التنافسٌة  مفهوم

 المفهوم السنة الباحثون ت

9 Hall             
 

9180 
 نجاح المظمات من خالل الوصول الى المواقع المختلفة

2 Day&Wensley 9188 الموارد المحتملة التً تستخدم فً تقٌٌم الطرق لتحقٌق ادراكات الزبون 

7 Dickson 
العماااال عااان منافساااٌها الحاااالٌٌن الخصاااائص الفرٌااادة التاااً تمٌاااز منظماااة ا 9112

 والمحتملٌن

4 Thompson&Strickland 
المٌزة التً تتحقق عندما تحتل المنظمة الموقاع المالئام لهاا فاً الساوق ومان  9111

 ثم التقدم تدرٌجٌا فً مواجهة القوق المنافسة لها وفً جذب الزبائن

5 Prid&Ferrell 2000 لفرص فً السوقموائمة الكفاءة الجوهرٌة للمنظمة مع ا 

6 Hitt,etal 
المنافع او الفوائد التً تحصل علٌها المنظمة البعد مادق ممكان والتاً الٌمكان  2009

 تقلٌدها او استنساخها من قبل المنظمات االخرق

3 Adams&Lamant 
قااادرة المنظماااة علاااى تحقٌاااق اعلاااى العوائاااد فاااً االساااتثمار وفاااً الصاااناعة  2007

 هذا التقدمواالستمرار فً المحافظة على 

8 Hoffman 
الفائاادة طوٌلااة االمااد النجاااز بعااض القااٌم الفرٌاادة لماادة اطااول ماان المنافسااٌن  2006

 الحالٌٌن والمحتملٌن مع عدم امكانٌة نسخها

طاوٌر المٌازة التنافساٌة العانً، ارٌت سعٌد خلٌل ،"تقٌاٌم دور ثقافاة المنظماة ونجااح ادارة المعرفاة فاً ت -9المصدر:  
 935:ص  2008بغداد، سالة ماجستٌر ةٌر منشوررة مقدمة الى كلٌة االدارة واالقتصاد، جامعة ، رالمستدامة

عاد استراتٌجٌة المسوإلٌة االجتماعٌة الشاملة ودورها فً االداء االستراتٌجً المالك، عبد الرضا ناصر محسن،" اب -2
مة الاى كلٌاة االدارة واالقتصااد، جامعاة بغاداد، لتحقٌق المٌزة التنافسٌة المستدامة" رسالة ماجستٌر ةٌر منشوررة مقد

 43-46:ص 2001

 

وبهذا الصدد تإكاد الباحثاة  تباٌن افكار الباحثٌن بخصوص مفهوم المٌزة التنافسٌة، (7) عكس الجدول  
وعلى وفق مدخل البحث النظر الى المٌزة التنافسٌة المستدامة من خاالل خصاائص وساتراتٌجٌات المنظماة اي 

،لاذا تام التً تإطر وتفاعل الموارد والنشاطات التاً تساهم فاً تكاوٌن هاذه المٌزة اتت االستراتٌجٌةانها تمثل ن
وصف الموارد التً تسهم فً تكوٌن استدامة المٌزة بانه الموارد التً تتصف بالندرة والقٌمة وصعوبة التقلٌد 

 واالحالل.
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وذات الصاالة بهااذا البحااث هااو  سااتدامةكمااا انااه ماان الخٌااارات المهمااة فااً ادامااة المٌاازة التنافسااٌة الم
جانبٌااه االقتصااادي واالجتماااعً كلمااا توسااع االلتاازام اكتساااب الساامعة الجٌاادة الناتجااة عاان اداء المنظمااة بكاال 

االلتزام بالمسوإلٌة االجتماعٌاة وهاذا ٌتطلاب منهاا بنااء اساتراتٌجٌة خضاراء )صادٌقة  االجتماعً للمنظمة اي
ؤن المنافساة تتطلاب اساتخدام نقااط قاوة وقادرات متفاردة فاوفً إطار ذلاك مة لخلق مٌزة تنافسٌة مستدا للبٌئة(

لاادق المنظمااة تساااهم فااً الاادفاع عاان المنظمااة ضااد حاااالت التقلٌااد ماان قباال المنظمااات األخاارق، فنقاااط القااوة 
والقدرات تلاك ٌمكان أن تعاّد بمثاباة مزاٌاا تنافساٌة تحااول منظماة األعماال القٌاام بكال ماا مان شاؤنه مان أفعاال 
وتصاارفات تسااهم فااً تضااٌٌق أو سااد الطرٌااق أمااام المنظمااات المنافسااة للنجاااح فااً تقلٌااد اسااتخدام نقاااط قااوة 
المنظماة وقادراتها المتفااردة بقصاد الحااد أو التقلٌال ماان المزاٌاا التنافساٌة للمنظمااة األولاى ماان جهاة، واإلمااداد 

إطاار المخااطر التاً تتسابب بفقادان المٌازة بالمزاٌا التنافسٌة التً تمتلكها المنظمة الثانٌة، وهذا ماا ٌادخل فاً 
 التنافسٌة. 

 املخبطر اإلصرتاتُجُخ نفقذاٌ املزاَب انتُبفضُخ /احملىر انثبنث
الذي  تخضع البٌئة التً تعمل فٌها معظم منظمات األعمال إلى تغٌرات جوهرٌة وهذا ٌزٌد من حالة عدم التؤكد

ٌواجه اإلدارة هو تحدٌد مقدار حجمه  لتستطٌع بموجبه وإن التحدي األساس الذي  ٌواجه مختلف المنظمات ،
. وإن المنظمات تعمل فً بٌئة شدٌدة التنافس تكون فٌها المٌزة التنافسٌة تحقٌق القٌمة للمساهمٌن فً النشاط

المستدامة  بشكل مإقت فً أفضل األحوال بسبب التقدم التكنولوجً واستجابة المنافسٌن للنشاطات 
 اإلستراتٌجٌة.

وتتمثل أهمٌة المٌزة التنافسٌة المستدامة فً كونها معٌاراً للمنظمات الناجحة لتمٌزها بإٌجاد النماذج       
الفرٌدة والجدٌدة التً ٌصعب تقلٌدها أو استنساخ فوائدها . وتّعد المٌزة التنافسٌة المستدامة بمثابة السالح 

الل قٌام المنظمة بتنمٌة معرفتها التنافسٌة الرئٌسً لمواجهة تحدٌات السوق والمنظمات المناظرة، من خ
وقدرتها على تلبٌة احتٌاجات الزبائن فً المستقبل، عن طرٌق مقدرتها الجوهرٌة التً تمكنها من التكٌف 
للفرص السرٌعة التغٌر. كما ُتّعد معٌاراً مهماً للمنظمات التً ترٌد البقاء والنمو، وكلما كانت نماذجها صعبة 

  المعاٌٌر، كلما حافظت المنظمة على استدامتها .التقلٌد وعالٌة 
وفً إطار المزاٌا التنافسٌة ودٌمومتها نجد أن المنظمات التً تستحوذ علاى المزاٌاا التنافساٌة تساعى 

اذ ان المشكلة الرئٌساة  جاهدة من أجل المحافظة على المنافع التً تحققها من جراء حصولها على تلك المزاٌا
ٌة التمٌز تتجسد فً قدرة المنظمة على المدق الطوٌل فً الحفاظ علاى تمٌزهاا فاً نظار التً تعترض استراتٌج

االخرٌن،كما ان اهام خطار تواجههاه هاو ان المساتهلكٌن قاد الٌعتبارون السالعة او الخدماة فرٌادة بدرجاة تبارر 
لمنتجااات ارتفاااع سااعرها ،اضااف الااى ذلااك انااه ٌمكاان للمنافسااٌن ان ٌجاادوا طرٌقااة لمحاكاااة الساامات المتمٌاازة 

 .(http: // etudiantdz.net/vb/showthread.php)وخدمات المنظمة بسرعة
لااه عاان اجابااة هااو:الى اي ماادق ستسااتمر المٌاازة التنافسااٌة بعااد  بحااثناذا السااإال الااذي ٌنبغااً ان 

 استحداثها ؟ 
بمعناى اخاار مااا ماادق متانااة المٌاازة التنافسااٌة فااً افتااراض ان الشااركات االخاارق تسااعى وراء تطااوٌر 

وكماا  عوامال اربعاةتعتماد االجاباة علاى  التاً مان شاؤنها ان تمنحهاا مٌازة تنافساٌة؟ونمٌاة كفااءات متمٌازة وت
  :وكما ٌؤتً ( 9114)وجٌماوات،(  2090صنفها)هل وجونز،

 Barriers Imitationانتقهُذ او احملبكبح: عىائق أوالً:

م المعاروض او فاً حالاة ثباات المعاروض ان التقلٌد ٌهدد المٌزة ندرة العوامل المتالزمة وذلك بزٌادة حج
نسبٌا عن طرٌق المزاٌدة على تكالٌفها ،وتبذل محاوالت المنافسٌن للمحافظة علاى زباائنهم بال واضاافة زباائن 

ان  (Decision making at the top,1983)(جدد.واشااار) جااوردن دونالااد وجاااي لااورم فااً كتابهمااا
بحث والتطوٌر بدال مان اساتنادها الاى عنصار التساوٌق تخضاع لادة محاوالت التماٌز فً االنتاج المستندة الى ال

 اعتبارات:

على تؤمٌن المعلومات التفصٌلٌة الخاصة بكمٌة المنتجات الجدٌادة خاالل عاام مان ان المنافسٌن ٌحرصون  -
 تارٌخ تطوٌرها.

 ان تسجٌل االختراع عادة ما ٌفشل فً الحول دون التقلٌد. -

 ء المبتكر بمقدر الثلث .التقلٌد ٌكلف اقل من تكلفة الشً -

 االبتكارات الخاصة بعملٌة التصنٌع لٌست اقل عرضة للتقلٌد من ابتكارات المنتت االصلً. -
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(ان اوضح طرٌقة لتحلٌل خطر التقلٌد هً تحدٌد اي من ااطاراف اللعباة 978: 9114)جٌماوات،هنا اشار
ملة ،والي مدق تمثل هذه االساتجابة خطاورة ٌكون اكثر تؤثٌرا بالخٌار االستراتٌجً ،ثم قٌاس استجابتهم المحت

(  (The Renewal Factorوبهاذا الصادد اضااف روبارت ووترماان بكتاباه فاً كٌفٌاة احباطهاا او اضاعافها .
بالرةم من انه قاد اقرتاه النظرٌاة اال اناه ٌتطلاب الحصاول علاى معلوماات وفٌارة  ان هذا النوع من التحلٌل الى

 ر ثم مستقبال،والذٌن تتباٌن ردود افعالهم تجاه خٌار المنظمة.عن كل المنافسٌن فً الوقت الحاض
اما عندما ٌزٌد عدد المتنافسٌن ،او عندما ٌركز التحلٌل على المادق البعٌاد ٌصابح مان االجادر البحاث  

بدال من بنااء صاورة جانبٌاة مفصالة لارد الفعل،ومثال هاذه العوائاق عاادة ماا تعتماد عن عوائق تحد من التقلٌد 
( الٌهااااا بكلمااااة ))مزاٌااااا الحركااااة 9114مااااات مساااابقة لعواماااال متالزمة.وقااااد اشااااار) جٌماااااوات،علااااى التزا

 (940-971: 9114جٌماوات،المبكرة((ولتلك المزاٌا خمسة اشكال اساسٌة:) 

المعلومااات الخاصااة:اذان ماان االسااباب التااً تاادعو للتحاارك المبكاار تااوافر معلومااات للمنظمااة تتفااوق علااى  -
 منافسٌها.

 تزاٌد الحجم وتتمثل بثالث نوعٌات: وتشٌر الى المزاٌا الممكنة من :اقتصادٌات كمٌة  -

 فوائد التفوق فً اعمال معٌنة وفً وقت معٌن. * االقتصادٌات القٌاسٌة:
 فوائد التفوق فً اعمال معٌنة عبر الزمن. * اقتصادٌات المعرفة:
 طة.التفوق فً مجاالت مختلفة من االعمال ةٌر المتراب * اقتصادٌات المجال:

والعالقات:قد ٌكون اوائل المحركٌن قادرٌن على ادخال العقود واقامة عالقات ذات شاروط :العقود موع التنفٌذ -
 افضل اكثر مما اتٌح الواخر المحركٌن.

االنتقام:وهذه لهل عدة اسباب بما فٌهاا الالتماثال لكاون اوائال المحاركٌن قاادرٌن علاى اٌقااف التقلٌاد  تهدٌدات -
 ة تهدٌدات انتقامٌة مكثفة.وذلك ٌعمل حمل

 وهً الكم من متؤخرات المراقبة والكم من متؤخرات التنفٌذ. متؤخرات االستجابة: -
ان تحقٌااااق المٌاااازة التنافسااااٌة ٌسااااتند الااااى امااااتالك المنظمااااة مااااوارد ثمٌنااااة وةٌاااار مقلاااادة وهنااااا 

توجاب علاى خمساة اختباارات ٌلوجود اشار   (collis&Montgomery,1995)ان  (2003اكد)المعاضٌدي،
الاذي ٌسااهم  VRISAوذو قٌمة فً إطاار ماا ٌسامى بتحلٌال أي من الموارد اجتٌازها لكً ٌصبح مورداً ثمٌناً 

 ،(Afuah, 2004: 111)فً اإلجابة على خمسة تساإالت تتعلق بالموارد، وهً: 

  هل ٌزود المورد الزبائن بشًء ٌشكل قٌمة لدٌهم؟ 

 لااك القادرة؟ أم ال، وهاال مسااتوق قاادرتها أعلااى ماان قاادرات هال أن منظمتنااا هااً الوحٌاادة التااً لاادٌها ت
 منافسٌها؟ 

  هل من السهل بالنسبة للمنظمات األخرق أن تقلد المورد؟ 

  هل بإمكان مورد آخر تزوٌد الزبائن بنفس القٌمة التً ٌقدمها مورد منظمتنا؟ 

  من الذي ٌحقق أمواالً من المورد المستخدم؟ 
 ع لها المورد، تتضمن ما ٌؤتً: التً ٌخضاالختبارات أن مضمون و

عدم قابلٌة التقلٌد، والاذي ٌشاٌر إلاى صاعوبة نقال الماوارد إلاى المنافساٌن، إذ تحادد صاعوبة القٌاام بتقلٌاد  .9
ةامضااً وٌصاعب و، نشاطة متطاورة تتباع مسااراً مساتقالً نااتت عان أوالموارد إذا كان المورد: فرٌد مادٌاً، 

ار ماوارد ذات كلفاة عالٌاة فاً ساوق محاددة ونااتت عان معوقاات ناتت عن استثموعلى المنافسٌن تقلٌده، 
 اقتصادٌة. 

 قابلٌة الدٌمومة )االستمرارٌة(، وتشٌر إلى كٌفٌة انخفاض قٌمة المورد بسرعة.  .2
 مالءمة المورد لمن ٌستحوذ على قٌمته )المنظمة، الزبائن، الموزعٌن، المجهزٌن، العاملٌن(.  .7
 تمكن المورد الوحٌد ٌنتت عنه مورد مختلف.  قابلٌة االستبدال، والتً تشٌر إلى .4
 ٌتعلق المورد بصورة أفضل بالمنافسٌن؟ مدق التفوق التنافسً، والذي ٌشٌر إلى البحث عن  .5

كذلك ان تحقٌق المٌزة التنافسٌة ٌستند الى امتالك المنظماة قادرات ةٌار مقلادة،اذ ان عملٌاة تقلٌاد قادرات 
،وذلاك الن القادرات تعتماد وساة متقلٌد مواردها الملموسة وةٌار الملالمنظمة تمٌل الن تكون اكثر صعوبة من 

عل الطرٌقة التً تتخذ بها القرارات وٌتم بهاا ادارة العملٌاات والمتؤصالة بعماق داخال المنظماة ،لاذا ٌكاون مان 
  الصعب على من هم خارج المنظمة ان ٌتبٌنوا وٌمٌزوا وٌدركوتلك القدرات.

 ( 69- 53: 2000د صنفٌن من القدرات: واشار )بوشناف،(الى وجو  2000واشار )بوشناف،
القدرات الفردٌة:تمثل حلقة وصل بٌن الخصائص الفردٌة والمهارات المتحصل علٌها مان اجال االداء  -9

سارعة  القٌاام بماا ٌجاب القٌاام باه، من بٌن هاذه الخصاائص)الحٌوٌة،و .الحسن لمهام مهنٌة محددة 
 و العمل الجماعً،.........(االتجاه نح قٌادة االتباع، التعلم،
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وتعارف علاى انهاا المهاارات الناجماة  تدعى اٌضا بالقدرات المتمٌازة، القدرات الجماعٌة)المحورٌة(: -2
عن تظافر وتداخل بٌن مجموعة من انشطة المنظمة حٌث تسمح هذه القادرات بانشااء ماوارد جدٌادة 

 للمنظمة فهً التحل محل الموارد بل تسمح بتطورها وتراكمها.
ظمااة فااً االسااتثمار فااً المااوارد والقاادرات ٌااإدي بهااا الااى تقااادم االخٌاارة ماان كاال ماتقاادم فااؤن تهاااون المن
وان  المااوارد تتقااادم عنااد اسااتعمالها بٌنمااا  تتقااادم القاادرات عنااد عاادم  وبالتااالً تراجااع موقعهااا التنافسااً،

 ه القدرات ستضمحل.فؤن هذ فؤن لم ٌسمح لهم باظهار قدراتهم ، استعمالها الن مصدرها االفراد،

فؤن المحدد الرئٌسً لقدرات المنافسٌن فً محاكاة المٌزة  (pankaj Ghemawat)طبقا لما اورده   Capability of Competit:قذراد املُبفضني  ثبًَُب:
ٌتمثاال فااً طبٌعااة االلتزامااات االسااتراتٌجٌة المساابقة للمنافسااٌن اي التاازام المنظمااة بطرٌقااة  التنافسااٌة ساارٌعا

ماا انشاؤت ووضاعت فمتاى  ،فً اداء وتنفٌذ اعمالها ،اي تطوٌر وتنمٌة مجموعة من الموارد والقدرات خاصة 
المنظمة التزاما استراتٌجٌا ستجد اناه مان الصاعوبة بمكاان ان تساتجٌب الي منافساة جدٌادة اذا ماا تطلاب ذلاك 

ت طوٌلاة االجال تجااه طرٌقاة .ولاذلك عنادما تكاون لادق المنافساٌن التزامااالتنصل او الهاروب مان ذلاك االلتزام
معٌنااة الداء االعمااال ،فااؤنهم ربمااا عندئااذ ٌكونااون فااً تقلٌااد المٌاازة التنافسااٌة لمنظمااة مبتكرة،وبالتااالً تكااون 

لمٌازة التنافساٌة لاما المحادد االخار لقادرة المنافساٌن علاى االساتجابة .مٌزتهم التنافسٌة متٌنة ومتامسكة نسبٌا
( والتً تشٌر الى قادرة المنظماة Absorptive capacityصاصٌة للمنافسٌن)ِفٌتمثل فً الطاقة والقدرة االمت

 (279 -270: 2090 ،زالمنافسة على تحدٌد وتعٌٌن واستٌعاب واستخدام معرفة جدٌدة)هل وجون
مما تقدم ان العنصرٌن االلتزاماات االساتراتٌجٌة والقادرة االمتصاصاٌة للمنافساٌن ٌحادان مان قادرات 

علااى تقلٌااد ومحاكاااة المٌاازة التنافسااٌة ألحااد المنافسااٌن خاصااة عناادما تعتمااد هااذه المٌاازة المنافسااٌن الحااالٌٌن 
التنافسٌة على منتجاات او عملٌاات مبتكارة او مساتحدثة ولاذلك فاناه عنادما ٌاإدي التحادٌث الاى اعاادة تشاكٌل 

ن وتتجاه نحاو وصٌاةة قواعد المنافسة فاً الصاناعة،فؤن القٌماة ةالباا" تاذهب بعٌادا" عان المنافساٌن الحاالٌٌ
 .وفق نموذج عمل جدٌدتعمل  ت الجدٌدة والتً ظماالمن

 االحالل :ثبنثبً 
هو تهدٌد ةٌر مباشر لقٌمة المٌزة ،قد ٌإثركل من االحالل والمحاكاة على اهمٌة المٌازة فاً العوامال 

الشارائٌة للزباون المتالزمة،فرةم ان الطاقة االنتاجٌة قد تستبدل بطاقة افضل منها واكثر تطورا اال ان المٌاول 
،وان االحاالل ٌمثال تهدٌادا لقٌماة المٌازة المنظماة اقد تتغٌر بطرٌقة تسبب تآكل قاعدة الزباائن التاً تساتند الٌها

    ((Ghemawat,1994:145-146التنافسٌة اقل مباشرة من التقلٌد والذي ٌثبت ذلك :
 ان تهدٌدات االحل اقل احتماال ان تقتصر على المنافسٌن المباشرٌن. -9

 ان اي احالل ناجح البد وان ٌتضمن البحث عن طرٌق لاللتفاف حول المٌزة ولٌس باالنقضاض علٌها. -2

وبهذا الصدد ان بعض االساتراتٌجٌات قاد اعترضات علاى كاون عملٌاة االحاالل تمثال تهدٌادا لقٌماة المٌازة 
فساة المباشرة،وٌصاعب اخطر مما تفعله المحاكاة،الن المنافسة ةٌر المباشرة اكثر تعرضا للمراقباة مان المنا

"ان القاعاادة االساسااٌة فااً   (Portet,1985 :514)الاارد علٌهااا فااً حالااة التعاارف علٌهااا ،وكمااا  وضااح
االسااتراتٌجٌة الهجومٌااة هااً االتهاااجم )القائااد( المتقاادم باسااتراتٌجٌة المحاكاااة،بغض النظاار عاان مااوارد ذلااك 

وٌوصً به المنافسٌن الذٌن قد ٌهااجموا (،رتربو)" واالحالل هو النهت الذي ٌسٌر علٌه المنافس وقوة بقاإه
 . مزاٌا التحرك المبكر للقائد

وتعتمد مخاطر االحالل على التغٌرات البٌئٌة التً تخلق كما من سوء التوافق بٌن عوامل االلتزام المسبق 
الل وفرص السوق لكً تتخطى ممٌزات التحرك المبكر ،وتستطٌع المنظمات احٌاناا ان تحاول دون مخااطر االحا

من خالل مزٌد من االستثمار الموجه الى حماٌة قٌمة المٌزة الخاصة بعوامل االلتازام واحاللهاا باسالوب ٌعكاس 
 التغٌرات البٌئٌة.
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 Industry Dynamism:خ انصُبعخ كُدَُبيُراثعب:
ل ،وتمٌا بسابب عوامال البٌئاة المختلفاةتعتبر البٌئة الصاناعٌة الدٌنامٌكٌٌاة مان البٌئاات سارٌعة التغٌر 

معظم الصناعات الدٌنامٌكٌة ألن تكون تلك الصناعات التً تتسم بمعدالت عالٌة جادا مان تحادٌث المناتت ،وفاً 
هذه الصناعات فؤن المعدل السرٌع للتحدٌث ،ٌعنً ان دورات حٌاة المنتت عاادة ماا تكاون قصاٌرة ،وان المٌازة 

او تستحوذ على مٌزة تنافسٌة الٌوم ،قد تجد التنافسٌة ٌمكن ان تكون سرٌعة الزوال .ان المنظمات التً تمتلك 
 ( 272: 2090)هل وجونز،دٌدات المنافسٌن.هان مركزها السوقً قد حوصر ةدا بابتكارات وت

من كل ماتقدم وبعد استعراض المخاطر التً تسبب فقدان المٌازة التنافساٌة ،نساتطٌع ان نخلاص الاى  
ن علاى مادق ارتفااع عوائاق التقلٌد،وقادرة المنافساٌن علاى ان متانة وتماسك المٌزة التنافسٌة للمنظمة،ٌعتمادا

محاكاة التحدٌث والتجدٌد ،والمزٌد مان االساتثمارات الموجاه للحفااظ علاى قٌماة المٌازة بؤخاذ التغٌارات البٌئٌاة 
.فعناادما تتساام عوائااق التقلٌااد باالنخفاااض ،وٌكثاار وٌتزاٌااد عاادد بنظاار االعتبااار والمسااتوق الاادٌنامٌكً للبٌئااة 

ن القادرٌن ،وتكاون البٌئاة دٌنامٌكٌاة ،وماع تطاوٌر وتنمٌاة عملٌاات التحادٌث والتجدٌاد واالبتكاار علاى المنافسٌ
ماادار الوقت،عندئااذ تتجااه المٌاازة التنافسااٌه الن تكااون قابلااة للاازوال الساارٌع. ولكاان حتااى داخاال الصااناعات 

ن على القٌام باستثمارات تاإدي الاى الدٌنامٌكٌة،تستطٌع بناء مٌزة تنافسٌة اكثر ثبوتا وبقاءا اذا ما كانوا قادرٌ
 بناء ودعم عوائق التقلٌد.

 اإلصرتاتُجُخ اخلضراءثُبء  /انراثعاحملىر 

 أوالً: تمهٌد
 تهم التً قضاٌا البٌئة حول بالغا وقلقا انزعاجا ٌبدي العالم بدأ الماضً القرن من الستٌنٌات مطلع منذ

 العاالمً التكنولاوجً رةام التقادم الالحقاة السانوات فاً بٌارك بشكل القلق هذا وتزاٌد .بؤسره اإلنسانً المجتمع

 اساتنزاف العاالمً، المنااخً مثال التغٌار معقادة بٌئٌاة قضااٌا الساطح إلاى بارزت حٌاث الثالثاة، األلفٌاة ودخاول

 ومخلفاات عاوادم نتٌجاة الطبٌعٌاة البٌئاة العادماة، تلاف الغاازات عان النااجم الهاواء تلاوث الطبٌعٌاة، الماوارد

 فاً األوزون طبقاة تلاف الحامضاٌة، األمطار الخضراء، وتقلص المساحات الغابات من األشجار طعق الصناعة،

 بالبٌئاة ضاارة سالع وتساوٌق وإنتااج الحٌاوي، النشااط علاى تاإثر التاً الساامة وتسارب الماواد الجوي الغالف

البٌئاة والتاً تولتهاا  إن العدٌاد مان المشاارٌع التاً أفاادت .البٌئاة ماع اإلنسان تعامل سوء عن واإلنسان، فضال
المإسسات فً الماضً كانت من جراء التشرٌعات القانونٌة وضغط المجتمع أو االهتمام بسالمة الزبون. وفً 
الحقٌقة فقد تحقق تقدماً هاائالً مان خاالل تشارٌع القاوانٌن فاً العدٌاد مان الادول مان أجال تقلٌال االنبعاثاات مان 

مت هو االعتماد األقصى لنسبة الكااربون وتحساٌن الساالمة مان عوادم السٌارات وخفض التلوث من خالل برنا
 هاذه ضاوء فاً وفضاالً عان ذلاك خالل التخلص من استخدام األصباغ )الطاالء( التاً تحاوي ماادة الرصااص. 

 للعاٌم آمناا مكاناا لجعلها البٌئة على تنادي بالمحافظة العالم حول مختلفة وهٌئات جمعٌات برزت فقد المخاوف

 اإلجاراءات واتخااذ التشارٌعات لسان الرسمٌة والهٌئات على الحكومات الضغوط وتزاٌدت .القادمة ولألجٌال لنا

 جعلهاا وبالتالً الطبٌعٌة، مواردها وعلى علٌها المحافظة ٌكفل بما والبٌئة بٌن اإلنسان العالقة لتنظٌم المناسبة

لهاذه  واساتجابة الصادد. بهاذا لمالعاا فاً والتشارٌعات القاوانٌن مان العدٌاد صادرت وقاد .آمناا للعاٌم مكاناا
 النظار األعماال بإعاادة منظماات من العدٌد بدأت فقد رسمٌة، والغٌر الرسمٌة الهٌئات من والنداءات التشرٌعات

 اساتراتٌجٌاتها فاً أهمٌاة باارزة البٌئاً البعاد بإعطااء وذلك المجتمع، تجاه واألخالقٌة االجتماعٌة بمسإولٌاتها

 فاً جدٌاد بانمط االهتماام بادأ القرن الماضاً من الثمانٌنٌات عقد من األخٌر النصف وفً والتسوٌقٌة. اإلنتاجٌة

 فاً البٌئٌة بالمسإولٌة القوي حول االلتزام ٌتمحور ،اءخضرال ةباإلستراتٌجٌ عرف الملتزم، التسوٌقاإلنتاج و

  .األنشطة كافة ممارسة

لتغٌارات منتشارة عبار جمٌاع أصاحاب إن األمثلة كثٌرة ومتعددة وإن الفضل والمساإولٌة إلجاراء هاذه ا
المصااالح فااً المجتمااع باادءاً ماان مشاارعً القااوانٌن وإلااى الماادٌرٌن التنفٌااذٌٌن فااً المإسسااة والماادافعٌن عاان 

العاالمً فٌوجاد إجمااع متناامً باؤن  االحتبااس الحاراريالزبون. ومع هذا وماع الادلٌل باؤن العلام ٌباٌن تساارع 
أكثر انتشاراً واتساعاً، كما ٌوجد أٌضااً اعترافااً ساائداً باؤن التشارٌعات  التحول إلى حماٌة البٌئة ٌنبغً أن ٌكون

الحكومٌة ٌنبغً أن تلعب دوراً فً تحقٌق تغٌٌر فاعل، ولكنها تعد من القوق العدٌدة التً تدٌر التغٌر المطلاوب 
حكوماات فً المساتقبل. وحتاى اآلن فلاٌس مان الصاعب مان رإٌاة الوقات فاً المساتقبل القرٌاب عنادما تلعاب ال

 واألفراد والمإسسات جمٌعاً دوراً مهماً فً حماٌة البٌئة. 
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 نهًُظًبد واألخالقُخ االجتًبعُخ املضإونُخ ثبًَُب: يفهىو

 االٌجابٌاة لتاؤثٌراتا بتعظاٌم المنظماات التازام إلاى واألخالقٌاة االجتماعٌاة المساإولٌة مفهاوم ٌشاٌر

 المجتماااع. فاااً الساااائدة القاااٌم ٌاااةوتقو لممارسااااتها السااالبٌة التاااؤثٌراتا  مااان تقلٌااالالو

 ,Pride & Ferrell)بؤنهاا تمثل"القٌاام باالشاٌاء الصاحٌحة" كماا نظار  (Obrien,2001:3)ولقادعرفها,

 فاً المقباول السالوك تحادد التاً والمعااٌٌر المبااد "أنهاا  علاى األعماال فاً األخالقٌاات إلاى   (168 :2003

 عناد المحاددة المعااٌٌر بعاض المإلفاان وٌضاع (Stakeholders). المصاالح أصاحاب نظار وجهة من المنظمة

 لألربااح المنظماة تحقٌاق باٌن التاوازن تحقٌاق ضرورة فً تتلخص واألخالقٌة، االجتماعٌة بالمسإولٌة االلتزام

 ناحٌاة مان المجتماع ومصاالح حاجاات وتلبٌاة ثانٌة، ناحٌة من المستهلكٌن ورةبات حاجات وإشباع ناحٌة، من

 التاً واألنظماة للقاوانٌن المنظماة احتارام على تشتمل االجتماعٌة المسإولٌة أن إلى لباحثانا وٌشٌر ماك  .ثالثة
وبالنظر ألهمٌة المسوإلٌة االجتماعٌة فهناك من اشاارالى  .البٌئة على والمحافظة الحكومٌة الجهات عن تصدر

ان المنظماااااااااااااة الواعٌاااااااااااااة الٌاااااااااااااوم هاااااااااااااً التاااااااااااااً تفااااااااااااارد للمساااااااااااااوإلٌة االجتماعٌاااااااااااااة ادارة 
عرفات المٌازة التنافساٌة علاى "أنهاا .وعلى وفق مدخل بحثنا  (http://csrksa.arabblogs.com)مستقلة.

  9116.)خلٌاال،المٌاازة أو عنصاار تفااوق للمنظمااة ٌااتم تحقٌقهااا فااً حالااة إتباعهااا إلسااتراتٌجٌة معٌنااة للتنافس"
ماعٌاة ٌعتماد علاى قٌاام المنظماات بادورها فاً المساوإلٌة االجت فاؤن نجااح لبناء استراتٌجٌة خضراء و ( 71:

 (//:www.arabvdunteering.org) http: التزامها بثالثة معاٌٌر هً
أفراد ) والمسإولٌة، بمعنى احترام الشركة للبٌئة الداخلٌة )العاملٌن(، والبٌئة الخارجٌة االحترام

  .المجتمع
دعم المجتمع ومساندته. 
تمع مع البٌئة، أو من حٌثالشركة للمج ت الذي تقدمهحماٌة البٌئة، سواًء من حٌث االلتزام بتوافق المنت 

 .المختلفة الظروف البٌئٌة فً المجتمع ومعالجة المشاكل البٌئٌة المبادرة بتقدٌم ما ٌخدم البٌئة وٌحسن من
ٌتضااح ماان ذلااك ان ادراك المنظمااة للبٌئااة و تلبٌااة حاجااات وتوقعااات افااراد المجتمااع وتوقعااات جمٌااع 

لمنظمااة سااواء اكااانوا ماان داخاال المنظمااة ام خارجهااا ٌاادفعها الااى مزٌااد ماان االهتمااام االطااراف المتعاملااة مااع ا
بممارسااات المسااوإلٌة االجتماعٌااة ،والبااد للمنظمااات ان تسااعى الااى تطااوٌر اسااتراتٌجٌة مبنٌااة اساسااا علااى 

 االستجابة لحاجات وتوقعات الجمٌع بهدف تحقٌق المٌزة التنافسٌة المستدامة.

 إلصرتاتُجُخ اخلضراءيجبدئ ايفهىو وثبنثًب:
إن تطوٌر إساتراتٌجٌة خضاراء صادٌقة للبٌئاة ٌكاون مان الساهل تخٌلهاا وأن العدٌاد مان الشاركات أخاذت فاً 

إن اإلساتراتٌجٌة الصادٌقة للبٌئاة بالنسابة للمإسساة ساواءاً أكانات عاماة أم خاصاة أم حكومٌاة أم  المسٌر بهذا االتجااه.
ٌات التشغٌلٌة وإستراتٌجٌات األصول والموجودات التً جرق فهمها وتصنٌفها تجارٌة تعد عنصراً متمماً لألعمال والعمل

 سابقاً من قبل المنشؤة. 
تساعد فً األساس المإسسة فً صناعة القرارات التً ٌكون لها تؤثٌر إٌجابً فً  الخضراءإن اإلستراتٌجٌة 

د األعمااال التخاااذ القاارارات المبنٌااة علااى البٌئااة. إن المباااد  التااً تشااكل أساااس اإلسااتراتٌجٌة الخضااراء ٌنبغااً أن تقااو
( والتاً ٌمكان أن تكاون 9المنطق القوي للعمل وإجراء التنبإ الجٌد فً األعمال. إن المبااد  الثالثاة مبٌناة فاً الشاكل )

 فرصاً ألٌة إستراتٌجٌة صدٌقة للبٌئة على مستوق المإسسة.  

ٌات الصدٌقة للبٌئة ٌنبغاً أن تؤخاذ بنظار ومثلما ٌجري صٌاةة أٌة إستراتٌجٌة جدٌدة فإن اإلستراتٌج 
االعتبار وتعالت االعتماد المتبادل مع البرامت األخرق للمإسساة ومشاارٌعها. وفاً الحقٌقاة فاإن اإلساتراتٌجٌة 
الصدٌقة على مستوق المإسسة ٌمكن عدها مكوناً رئٌساً واحداً فً الرعاٌة األوساع للمإسساة أو فاً برناامت 

 لذي تتبناه الشركات اآلن أكثر مما كان فً السابق.المسإولٌة االجتماعٌة ا
تعزز الثقافة العامة والوعً واألعمال، إن خلق الثقافة الصدٌقة للبٌئة ٌتضامن تعزٌاز  الخضراءاإلستراتٌجٌة 

 السلوك الذي ٌرٌد األشخاص تبنٌه، ولكن ال تزال الحاجة إلى األدوات المناسبة والتدرٌب مان أجال التغٌٌار. إن األعماال
التً ترعى الثقافة الصدٌقة للبٌئة الٌوم ةالباً ما تكون ملحوظاة علاى الفاور بالنسابة إلاى الزائارٌن مان الخاارج وتتمٌاز 
بالتفرد وفً أوقات أخرق فإن الفروقات فً الثقافاة الصادٌقة )الخضاراء( تصابح صاغٌرة. وبالنسابة للحالاة األولاى فاإن 

ر إساتراتٌجٌة األعماال لتشاجٌع االعتباارات الصادٌقة فاً كال قارار ٌجاري الثقافة البٌئٌة المعقولة تكون جزءاً مان جاوه
 .اتخاذه
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23)Olson, 2008: (: Source 

 
البٌئااة ماان قباال كاال مسااتخدم ٌمكاان أن ٌولااد تااؤثٌراً  مااعوبالنساابة لألخٌاارة فااإن تعزٌااز صااداقة بسااٌطة  

وفً بعاض الشاركات فاإن مجارد رماً  تى فً أداء الخط العلوي.فً الشركة وحمتمٌزاً فً كلف الخط القاعدي 
برمٌال فااارغ ماان الشااراب فااً أي مكااان خااارج المكااان المعااد إلعااادة التحوٌاال ٌجعاال المسااتخدمٌن قلقااٌن. وفااً 

فااً ةرفااة المااإتمر عنااد خااروج آخاار شااخص ٌعااد ماان الممنوعااات شااركات أخاارق فااإن عاادم إطفاااء األضااوٌة 
 قادرة على قٌاس واإلبالغ عن كمٌاة الاورق الاذي ٌجاري إعاادة تحوٌلاه خرقع ذلك فإن شركات أمالصغٌرة. و

الذي تم شراإه من المإسسة، وبالتالً وضاع أهاداف لاألداء مان أجال زٌاادة كمٌاة كنسبة مئوٌة للورق الجدٌد 
إن الورق الذي ٌجري تدوٌره الذي جارق شاراإه مان قبال الباعاة  التحسٌن المستمر.إعادة التحوٌل كجزء من 

 الخارج ٌعد جدوالً إلٌرادات الشركة. فً

  الخضراءالخضراء  المبادئ التي تشكل أساس اإلستراتيجيةالمبادئ التي تشكل أساس اإلستراتيجية    ((11شكل )شكل )

  ثقافة عامةثقافة عامة

مشتركة من مشتركة من 

  الوعي واألعمالالوعي واألعمال

القرارات القرارات 

  والتحويلوالتحويل

  المبادرات التيالمبادرات التي

  تحسن البيئةتحسن البيئة

  قيمة جذابةقيمة جذابة

  مؤثر مؤثر   بافتراضبافتراض

  في الكلفةفي الكلفة

  التي التي 

  تسهلتسهل
  التي التي 

  لهالها

   إن مسأأةلة اللمأأل لل اقأأة إن مسأأةلة اللمأأل لل اقأأة

الصديقة واألعمأال التأي الصديقة واألعمأال التأي 

تأأدعمها يجأأأت أن تحأأأدد تأأدعمها يجأأأت أن تحأأأدد 

الفوائد لكأي يسأتفيد ماهأا الفوائد لكأي يسأتفيد ماهأا 

الخأأأأ  األعلأأأأ  وكلأأأأ  الخأأأأ  األعلأأأأ  وكلأأأأ  

  الخ  القاعدي.الخ  القاعدي.

     الأأأرؤل الجديأأأد  حأأأول الأأأرؤل الجديأأأد  حأأأول

تحقيأأأأم الماأأأأاف  يجأأأأت تحقيأأأأم الماأأأأاف  يجأأأأت 

تبايهأأا مأأن أجأأل الفأأر  تبايهأأا مأأن أجأأل الفأأر  

الاوعيأأأأأأأأأأأة والكميأأأأأأأأأأأة الاوعيأأأأأأأأأأأة والكميأأأأأأأأأأأة 

والماظور األوس  حأول والماظور األوس  حأول 

فرضأأأأأية القيمأأأأأة التأأأأأي فرضأأأأأية القيمأأأأأة التأأأأأي 

  يحت اتخاذها. يحت اتخاذها. 
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   القأأأأأأدر  علأأأأأأ  اتخأأأأأأاذ القأأأأأأدر  علأأأأأأ  اتخأأأأأأاذ

القأأأرارات المبايأأأة علأأأ  القأأأرارات المبايأأأة علأأأ  

التةثير في البيئأة فيابيأي التةثير في البيئأة فيابيأي 

أن تتكامأأل مأأ  الملأأايير أن تتكامأأل مأأ  الملأأايير 

خأأأأرل القائمأأأأة التأأأأي خأأأأرل القائمأأأأة التأأأأي األاأل

تسأأأأأأأأأأأأأهل صأأأأأأأأأأأأأااعة تسأأأأأأأأأأأأأهل صأأأأأأأأأأأأأااعة 

  القرارات.القرارات.

     األسأأبقيات الموضأأوعة األسأأبقيات الموضأأوعة

فأأأأأأأأأأي اإلسأأأأأأأأأأتراتيجية فأأأأأأأأأأي اإلسأأأأأأأأأأتراتيجية 

الخضأأأأأأراء يابيأأأأأأي أن الخضأأأأأأراء يابيأأأأأأي أن 

تتكامأأأل مأأأ  اللمأأأل. إن تتكامأأأل مأأأ  اللمأأأل. إن 

إستراتيجيات التشأييل و إستراتيجيات التشأييل و 

التقيأأأأأأأأأأأي  يابيأأأأأأأأأأأي أن التقيأأأأأأأأأأأي  يابيأأأأأأأأأأأي أن 

تتراص  م  األسأبقيات تتراص  م  األسأبقيات 

وبالتأأأأأالي حأأأأأل جميأأأأأ  وبالتأأأأأالي حأأأأأل جميأأأأأ  

  التضارت والصراعات.  التضارت والصراعات.  

   علأأأ  الماظمأأأات اللمأأأل علأأأ  الماظمأأأات اللمأأأل

علأأ  إاشأأاء ثقافأأة يكأأون علأأ  إاشأأاء ثقافأأة يكأأون 

لأأأأأأوعي البيئأأأأأأي لأأأأأأوعي البيئأأأأأأي فيهأأأأأأا افيهأأأأأأا ا

والسأألوا المتأأين جأأأ ءا  والسأألوا المتأأين جأأأ ءا  

مأأأأن الاشأأأأا  الروتياأأأأي مأأأأن الاشأأأأا  الروتياأأأأي 

  للمستخدمين.للمستخدمين.

  

     ت ويأأأأأأد المسأأأأأأتخدمين ت ويأأأأأأد المسأأأأأأتخدمين

وأصأأأأأأحات المصأأأأأأال  وأصأأأأأأحات المصأأأأأأال  

بأأأأأأأأاألدوات المااسأأأأأأأأبة بأأأأأأأأاألدوات المااسأأأأأأأأبة 

والتأأأدريت الأأأذي يكأأأون والتأأأدريت الأأأذي يكأأأون 

  سهال  ومج يا.  سهال  ومج يا.  
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إن الممارسااات السااائدة والجٌاادة التااً ترعااى الثقافااة العامااة بااالوعً البٌئااً وتاادعم اإلسااتراتٌجٌة  
الصدٌقة للبٌئة أخذت فً الظهور والتطور فً العدٌد من الشاركات. ومان باٌن الممارساات الجٌادة ملخصاة فاً 

           (. 4الجدول )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
: (Olson, 2008: 24)Source 

مراقبة المؤسسة لمبادرات التحسين البيئية فأي المجتمأ  مثأل اثسأتثمار مراقبة المؤسسة لمبادرات التحسين البيئية فأي المجتمأ  مثأل اثسأتثمار 

اسيم في القياد  وتأوفير اللمأل ال أوعي مثأل )يأو  اسيم في القياد  وتأوفير اللمأل ال أوعي مثأل )يأو  في اليابات. دع  التفي اليابات. دع  الت

  تاظي  البالج(.تاظي  البالج(.
  

التدريت الرسمي الذي يرب  عل  اثستمرار اللأالمي مأ  األاشأ ة التأي التدريت الرسمي الذي يرب  عل  اثستمرار اللأالمي مأ  األاشأ ة التأي 

  يمارسها المستخدمون إلظهار الفرم.  يمارسها المستخدمون إلظهار الفرم.  

تدريت المستخد  الجديأد وتل يأ  التأدريت الأذي يقأوي سألوا التحأد   تدريت المستخد  الجديأد وتل يأ  التأدريت الأذي يقأوي سألوا التحأد   

  مثل إ فاء الاور وإعاد  تدوير الورم.مثل إ فاء الاور وإعاد  تدوير الورم.
  

وضأأ  الحاويأأات المااسأأبة للافايأأات فأأي األمأأاكن المااسأأبة لالسأأتخدا . وضأأ  الحاويأأات المااسأأبة للافايأأات فأأي األمأأاكن المااسأأبة لالسأأتخدا . 

وتوفير فيديو للمؤتمرات وبديال  لالجتماعأات وجهأا لوجأل التأي تت لأت وتوفير فيديو للمؤتمرات وبديال  لالجتماعأات وجهأا لوجأل التأي تت لأت 

  السفر. السفر. 

  

  ك  عدد القوارير التي جرل تدويرها من مختل  المرافم.ك  عدد القوارير التي جرل تدويرها من مختل  المرافم.

  مقدار الورم الذي جرل تدويره.مقدار الورم الذي جرل تدويره.

  عدد األشخا  المت وعين.عدد األشخا  المت وعين.

شأأأور  فأأأي الصأأأحافة التأأأي كتبأأأت أو المأأأوظفين شأأأور  فأأأي الصأأأحافة التأأأي كتبأأأت أو المأأأوظفين مأأأا هأأأي المقأأأاثت المامأأأا هأأأي المقأأأاثت الما

إسأأأهامات المجتمأأأ  مأأأن قبأأأل إسأأأهامات المجتمأأأ  مأأأن قبأأأل   ااالرسأأأميين فأأأي المدياأأأة الأأأذين أدركأأأوالرسأأأميين فأأأي المدياأأأة الأأأذين أدركأأأو

  المستخدمين.  المستخدمين.  

  

  يض  كبار المديرين التافيذيين األسبقيات ومبادئ التوجيل والرقابة. يض  كبار المديرين التافيذيين األسبقيات ومبادئ التوجيل والرقابة. 

ي بم المديرون مبادئ التوجيأل لتكأون قأرارات التشأييل متراصأفة مأ  ي بم المديرون مبادئ التوجيأل لتكأون قأرارات التشأييل متراصأفة مأ  

  اإلستراتيجية الخضراء. اإلستراتيجية الخضراء. 

  يقو  الممارسون بإكمال المشروع بدرجة أكبر من المااف  الخضراء.يقو  الممارسون بإكمال المشروع بدرجة أكبر من المااف  الخضراء.

  

القيا  باتصاثت ااجحة ومبكر  ومتواتر  وباأاء ملرفأة والمشأاركة فأي القيا  باتصاثت ااجحة ومبكر  ومتواتر  وباأاء ملرفأة والمشأاركة فأي 

  الدروس المستاب ة.الدروس المستاب ة.

  توق  الدع  المتوافر لإلجابة عن األسئلة وتقدي  الحقائم.توق  الدع  المتوافر لإلجابة عن األسئلة وتقدي  الحقائم.

  توق  اثحتياجات الماظمية.توق  اثحتياجات الماظمية.

    

  

  

  القياد  حست المثالالقياد  حست المثال

  
  

  التدريتالتدريت  توفيرتوفير

  

  

  

  

  توفير األدوات الماابةتوفير األدوات الماابة

  

  

قياس األداء واإلبالغ قياس األداء واإلبالغ 

  عالعال

  

  

  

  

  

جلل ذلا من مسؤولية جلل ذلا من مسؤولية 

  كل فردكل فرد

  

  

  

خلم اثتصال وتييير خلم اثتصال وتييير 

  خ ة اإلدار خ ة اإلدار 

  (: الممارسات السائدة والجيدة التي ترعى الثقافة العامة بالوعي البيئي(: الممارسات السائدة والجيدة التي ترعى الثقافة العامة بالوعي البيئي44جدول )جدول )

  التوضي التوضي   ممارسةممارسةأفضل أفضل 
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  الميزة التنافدية المدتدامة في اطار بناء االدتراتيجيةمتطلبات تحقيق       

 ) درادة فكرية تحليلية( الخضراء لمنظمات االعمال *                

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

وعلاااى  وفاااق نفاااس الساااٌاق هنااااك مااان اطلاااق علاااى االساااتراتٌجٌة النظٌفاااة اسااام )االساااتراتٌجٌة 
واوضااااحوا انااااه لكااااً ٌااااتم بناااااء هااااذه  (Strategic Articulated)المتمفصاااالة(او المهندسااااة 

 ) :  (Certo,&et.al.,1995:6االستراتٌجٌة ٌتوجب على المنظمات القٌام بما ٌؤتً

 تحدٌد االتجاه الواضح  -

 معرفة نقاط قوتها وضعفها بالمقارنة مع المنافسٌن. -

التً تستخدم مجموعة من الكفاءات االساسٌة التً تحتاج الى تكرٌس مواردها الصعبة الحصول او الخطة -
 مهارات رئٌسة داخل المنظمة.

 الدقٌقة.تحدٌد العوامل السٌاسٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة والتً تتطلب المراقبة  -

 ادراك اعمال المنافسٌن التً تحتاج الى انتباه حاسم . -

 امتالك المدراء فكرة عقالنٌة واضحة. -
انهاا االساتراتٌجٌة التاً تبناى علاى اسااس تكامال  "مما تقدم ٌمكن النظر الاى االساتراتٌجٌة الخضاراءعلى

تاً تعلنهاا المنظماة علاى العمل والعملٌات والموجودات ،بشرط ان تكون مفهومة ومقبولة مان الجمٌاع وال
 نحو جٌد.

 اإلصرتاتُجُخ انصذَقخ نهجُئخ تضهم صُبعخ انقراراد وحتىل املجبدراد انتٍ حتضٍ انجُئخراثعًب: 
لصنع قرارات اقضل ،فؤن ذلك ٌتطلب وضوح فً وضع الرإٌاا واالساتراتٌجٌة ،ماع تحدٌاد االسابقٌات 

ة.وعناد صاٌاةة االساتراتٌجٌة الخضاراء علاى مساتوق الالزمة لتقدٌم المنتجات والخدمات فاً االساواق العالمٌ
اساتراتٌجة ك علاى المنظمة ككل فؤنها تإثرعلى عملٌة صنع القرارات على مستوق المنظمة بؤكملها بما فاً ذلا

واساتراتٌجٌة التكنولوجٌاا ودعام ’اساتراتٌجٌة المعلوماات’اساتراتٌجٌة المنظماة’االعمال،االستراتٌجٌة التشغٌلبة
( ٌباٌن هاذه االساتراتٌجٌات علاى شاكل هارم والاذي ٌعكاس تاؤثر هاذه االساتراتٌجٌات 2ن الشكل)البنٌة التحتٌة.ا

 باالستراتٌجٌة الخضراء)الصدٌقة للبٌئة(

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
: (Olson, 2008: 24)Source 

  ة واللمليات التشييلية المتةثر  باإلستراتيجية الصديقة ة واللمليات التشييلية المتةثر  باإلستراتيجية الصديقة هر  اإلستراتيجيهر  اإلستراتيجي     (2شكل )   

  إستراتيجيةإستراتيجية
  األعمالاألعمال  

  إستراتيجية العممياتإستراتيجية العمميات
  اإلستراتيجية المنظميةاإلستراتيجية المنظمية
  إستراتيجية المعموماتإستراتيجية المعمومات
  إستراتيجية التطبيقاتإستراتيجية التطبيقات
  دعم البنية التحتيةدعم البنية التحتية

  السمع والخدماتالسمع والخدمات  
  القنوات والشركاءالقنوات والشركاء  
   األسوووووووووووووووووا  والموا ووووووووووووووووع األسوووووووووووووووووا  والموا ووووووووووووووووع

  الجغرافيةالجغرافية
  تتالعمميات والتسهيالالعمميات والتسهيال  
   المهوووووووووووارات والك ايوووووووووووات المهوووووووووووارات والك ايوووووووووووات

  الجوهريةالجوهرية

  التقارير ووضوح البياناتالتقارير ووضوح البيانات  

  األنظمة والمنصاتاألنظمة والمنصات  

   المكونوووووووووووووووات الماديوووووووووووووووة المكونوووووووووووووووات الماديوووووووووووووووة
  والمعداتوالمعدات
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الهرم بٌن االستراتٌجٌة الخضراء وقرارات اخرق  وكما ٌعكسها  توضٌح هذه العالقة سٌتم و

 :االتٌة وعلى وفق الفقرات لسابقً ااالستراتٌج

  )السلع والخدمات)المنتت  
ان للسااتراتٌجٌات الخضااراء علااى مسااتوق المنظمااة ككاال تااؤثٌرا كبٌاارا علااى المنتجااات والخاادمات  

 دقٌق تعرٌف إعطاء الصعب منف ،المقدمة الى الزبائن ،وان مفهوم المنتجات والخدمات الخضراء مازال جدٌدا

 الماواد توفر الوقت، عامل الثقافة، منها كثٌرة، أمور ٌتوقف على ذلك أن حٌث األخضر، تالمنت لمفهوم وشامل

 المواد ٌستخدم الذي المنتت ذلك هو األخضر المنتت بؤن القول ٌمكن بشكل عام، ولكن .الجغرافً اإلقلٌم األولٌة،

 حٌاتاه دورة مراحال خاالل عتاهمتاب ضارورة ماع تادوٌرها، ٌعااد أو ذاتٌاا تتحلال أن للبٌئاة والتاً ٌمكان الصادٌقة

 الحد استخدام الضارة، الحافظة والمواد الهرمونات عن االبتعاد ٌشمل وهذا. البٌئً االلتزام ضمن بقائه لضمان

 .التدوٌر إلعادة قابلة عبوات استخدام السامة، الكٌمٌائٌة المواد تجنب الخام، والمواد الالزمة الطاقة من األدنى
 الطاقاة، ترشاٌد هربااءك مصاابٌح مثال) متنوعاة خضاراء منتجاات بتسوٌق المنظمة تقوم قد المثال، سبٌل فعلى

 للتجدٌاد القابلاة بالطاقاة تعمل الكترونٌة أجهزة  والملونات، والهرمونات الحافظة المواد من خالٌة ةذائٌة مواد

 شاركة فعلات كما ٌرهاتدو وإعادة تفكٌكها ٌمكن منتجات بالوجهٌن، تعمل تصوٌر ماكٌنات ،الشمسٌة الطاقة مثل
"BMW" ًالكثٌار وهنالاك التادوٌر بإعاادة البٌئاً التزامهاا علاى كإشاارة ساٌاراتها من المودٌالت بعض ف ... 

  الغاذائً  الجاناب علاى ٌركاز ما ومنها وأوروبا، أمرٌكا فً تنتشر المنظمات هذه مثل أن ركبالذ الجدٌر ومن. الخ
Organic Food Stores (Hardner & Rice, 2002: 78). 

 

التااً  إن اإلسااتراتٌجٌات الصاادٌقة للبٌئااة لهااا قااوة ضااخمة للتااؤثٌر فااً المنتجااات )الساالع والخاادمات(
تقدمها المإسسة للزبائن. إن أسبقٌات مشارٌع تطوٌر السلع المستندة إلى إساهامها فاً البٌئاة الصادٌقة ٌمكان 

 (Olson, 2008: 24-25) :منها أن تفتح قنوات جدٌدة كلٌاً لتولٌد األفكار
  إن مإسسااة(GE) ( والتااً تعلاان فٌهااا أن نساابة 2003المالٌااة: طرحاات بطاقااة ائتمااان فااً عااام )

التعاوٌض عان الكااربون. إنهاا إدعااءات %( من مشترٌات حامل البطاقة ستستثمر فاً مشاارٌع 9)
تعاوض جمٌاع االنبعاثاات التاً ٌتوقعهاا $( من المشترٌات السنوٌة 1.000تروٌجٌة تشٌر إلى أن )

 البطاقة فً إنتاجها فً سنة واحدة من السفر واستخدام بعض الطاقة.حامل 

  أعلنت شركة(IBM) ( 2003فً عام)  أنها ستشترك ماع(APC) فاً خلاق مركاز صادٌق للبٌئاة 
أنهاا تساتخدم  (IBM). وفاً نفاس الوقات أعلنات (Bryant University)للطاقة لجامعة برٌانات 

الصادٌق للبٌئاة وكلاف لبٌئة( كجازء مان المشاروع الكبٌار متقدمة لبناء )مركز بٌانات صدٌق ل تقنٌة
 %( من خالل جهد عظٌم مركز.60المعلومات فً الشركة بنسبة ) تقنٌةللتبرٌد ترتبط مع عملٌات 

  كمااا أن شااركة أخاارق(AISO)  التااً شاااركت مااع(IBM) التااً لهااا  تاادعً بؤنهااا الشااركة األولااى
وفوق ذلك فاإن الشاركة خفضات طاقتهاا وكلاف الشبكة التً تعمل بالطاقة الشمسٌة. %( من 900)

%( ماان خاالل التعزٌااز الكبٌاار 60المعلومااات للشااركة بنسابة ) تقنٌاةالتبرٌاد المرتبطااة ماع عملٌااات 
    لجهودها.

  القنوات والشركاء 
تدمت االعمال سوٌا ان االهداف والتنولوجٌا المشتركة مع الكفاءات الجوهرٌة التكمٌلٌة هً موضوعات 

نولوجٌا االنترنٌت هو المجال االكثر الذي ٌبرز فٌه عدد من الشاراكات الجدٌادة والقناوات التاً فً شراكات،وتك
 نابادأ تحت ظالل االستراتٌجٌات الخضراء المطورة فً العمل ، وبذلكتعرض من خاللها المنتجات والتً تطور 

نع والساٌارات كوساٌلة لتلوٌاث نسمع بهذا المصطلح عندما التفت العالم إلى التكنولوجٌاا واإلنترنات بعاد المصاا
البٌئة باستخدامها الكبٌر وأعداد أجهزتها الهائلة فً كل مكان وهذا ما دفع العدٌد من الشركات لتبناً مباادرات 

 المساهمة فً الحفاظ على البٌئة من منطلق شركات الكمبٌوتر واإلنترنت. 
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تحاافظ علاى البٌئاة، والشاركة التاً فالشركة التاً تساتخدم ورق أقال فاً تعامالتهاا الداخلٌاة هاً شاركة 
تستهلك أجهزتها كهرباء أقل هاً شاركة محافظاة علاى البٌئاة أو )خضاراء( بمسااهمتها فاً تخفاٌض الكرباون 
الصاعد إلى الجو! وهناك الكثٌر من االستخدامات والتطبٌقات األخرق لجعل التقنٌة خضراء وصدٌقة للبٌئة فً 

ولعل الكثٌر سمع بمبادرات جوجل األخٌارة لتاوفٌر الطاقاة  softwareوالبرامت  hardwareمجالً االجهزة 
أو ماان خااالل تفكٌرهااا بنقاال مراكااز بٌاناتهااا إلااى وسااط البحااار! أو ماان خااالل  powermeterماان خااالل خدمااة 

 .(http://twurl.nl/mztiui)مسابقتها ألفضل فكرة إلنقاذ األرض 
بعضااها مااع إن األهااداف المشااتركة والتقنٌااات المتعاونااة والكفاااءات المتممااة هااً خطااط تجمااع األعمااال 

البعض فً شراكة تعاونٌة. إن تقنٌة االنترنت هً موقع واحد ازداد منه عمل مجتمع األعمال العاالمً المتمثال 
تً لها إستراتٌجٌات صدٌقة للبٌئة بادأت فاً الجدٌدة وتطوٌر نماذج األعمال الناضجة. إن الشركات البالشراكة 

وفاً الحقٌقاة فاإن األمثلاة رإٌة تطور الشراكة عن طرٌق المشاركة فً االهتمام المشترك فاً تحساٌن البٌئاة. 
 (http://www.alqanat.com)و ((Olson, 2008: 25) :منها متعددة

  خاصااٌة مدرسااة سااان جااوز الموحاادة(San Jose unified school)  وشااٌفرون(Chevron) 
تعااونوا علاى إقاماة أكبار مصادر للطاقاة الشمساٌة وبرناامت  (Bank of America)ومصرف أمٌركاا 

$( 25.000.000إن هذا التعاون مان المتوقاع أن ٌعطاً عوائاد بمقادار ) .للطاقة فً الوالٌات المتحدة
 دٌد الطاقة.عبر حٌاة نظام الطاقة الشمسٌة، وٌكون أنموذجاً للقطاع العام اآلخر فً برامت تج

 شركةCom 7 اساتهالك  بشكل مستمر لتوفٌر المنتجات الصدٌقة للبٌئاة واألكثار فعالٌاة مان حٌاث تعمل
التشابٌك المفتاوح، والاذي  البٌئً للشركة هً إستراتٌجٌة نظام للمخططالطاقة. ومن العناصر الرئٌسٌة 

، ماا ٌجعال األمار أساهل  المفتوحاة وتعمال التطبٌقاات علاى نمااذج الخدماة OSN ٌُعرف اختصاراً باسام
للمإسسات ومزودي الخدمات لتوصٌل مجموعة واسعة مان الخادمات المطاورة بادون توظٌاف  بالنسبة
متعددة تقوم بتعقٌد عملٌة إدارة الشبكة، وأخذها حٌزاً أوسع من مساحة المنشاة، باإلضاافة إلاى  أدوات

 استهالكها لكمٌات طاقة أكبر. 
 الصادٌقة للبٌئاة هاً مثاال آخار لتكامال المفااهٌم للتخطاٌط والمروناة ة إن المشاركة فً الطرائق السرٌع

ر المنظماة والمكافااآت القائمااة علااى الساوق التااً تساامح فااً انسااٌابٌة بٌئٌاة والرعاٌااة فااً جمٌااع مظاااه
العالمٌااة مثاال )شااٌفرون( إن الشااراكة نالاات دعماااً ماان المإسسااات الاادورة الحٌاتٌااة للطرٌااق الساارٌع. 

مثاال وكالااة الحماٌااة البٌئٌااة األمرٌكٌااة وإدارة الخااط الساارٌع  الت الحكومٌااةوتشاامل أعضاااء فااً الوكااا
 الفٌدرالً األمرٌكٌة وإدارة الخط السرٌع فً والٌة مٌرٌالند.

  رٌكااوه( إن شااركةRicoh)  ( بلٌااون دوالر التااً وفاارت حلااوالً 93بااـ )التااً مقرهااا فااً الٌابااان وتعماال
ٌئٌة لتروٌت الصٌانة البٌئٌة المإثرة. إن هذه الشراكة مكتبٌة رقمٌة نظمت شبكة شاملة من الشراكة الب

التاً تقاوم بالتادوٌر والمجهازٌن والمنظماات البٌئٌة تتضامن الزباائن والشاركات اللوجساتٌة والشاركات 
  اإلدارٌة.

إلى الزبائن ستتطور تحت ظل اإلستراتٌجٌات الصدٌقة للبٌئة وبالتالً إن الفرص التً تطرح فٌها السلع 
إن المسااتهلكٌن الٌااوم مااثالً لهاام ماادق ماان خٌااارات الشااحن للساالع التااً ٌشااترونها عاان طرٌااق ل. ٌتطااور العماا

ٌكاون خٌااراً واحاداً. إن  وفً لٌلة وضحاها فإن النقال الجاوي إزاء الشاحن الباريالكتالوكات فً مواقع الشبكة 
ركة الشاحن بنظار التسلٌم الصدٌق للبٌئة ٌكون من الساهل تصاوره كشاحن معازز للمساتهلكٌن حٌاث ال تؤخاذ شا

الوقت فقط وإنما انبعاثات الغازات من البٌوت الزجاجٌة من كل عملٌاة نقال مان أجال تقلٌال التاؤثٌر فاً االعتبار 
  البٌئة إلى أدنى حد.

 الخدمٌة  تسهٌالتالعملٌات وال 
 وعملٌااةصاادٌقة  الخضااراء سااتراتٌجٌاتاال صاانع وجعاالرئٌسااة ل اهاادافتمثاال ا الخدمٌااة تسااهٌالتةاادت ال

فالمبانً المكتبٌة وتسهٌالت التصنٌع ،وتسهٌالت اخرق تمثال المجااالت التاً تقااس بهاا الطاقاة  . طوٌل والمد
المسااتهلكة بسااهولة،كما تااوفر فاارص للتحسااٌن علااى نحااو افضاال.والمنظمة تحتاااج باسااتمرار الااى تقٌااٌم فائاادة 

فماثالً أن شاركة واحادة مان  ا،التكنولوجٌا الخضراء اعتمادا على المناخ السائد وعلى التسهٌالت المقدماة اٌضا
فً القطاع الصناعً قاد اساتبدلت مفااتٌح اإلضااءة فاً مباانً  (Fortuneفً )فورجن ( شركة 50مجموعة )

وفً حالة عدم وجود أشخاص فً الغرفة الخاصاة باالمإتمرات أو  بمفاتٌح حساسة للحركة.المكاتب األمرٌكٌة 
 توفٌر طاقة للبٌئة وخفض الكلف للشركة. وبالتالً  مكان مؤلوف فً المبنى فإن األنوار تطفؤ تلقائٌاً 

http://www.google.org/powermeter/
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كاملها فاً بومع أن هذا ٌبدو نسبٌاً بمثابة نشاط قلٌل التؤثٌر، لكن من السهل تصور تؤثٌر تشغٌل اإلنارة 
تقادماً فاً السانوات إن تقنٌة المصابٌح الكهربائٌة أحارزت  الدول المتقدمة التً تعمل بحسب حساسٌة الحركة.

   .قد أعلنت أسترالٌا عن عزمها التخلً عن المصابٌح المتوهجة حرارٌاً لصالح إضاءة الفلورسنتفاألخٌرة. 

  اإلستراتٌجٌة المنظمٌة 
فؤن ذلك ٌإثر علاى اإلساتراتٌجٌة المنظمٌاة .ٌتم وضع االستراتٌجٌة الخضراء فً مكانها المناسبندما ع
إلجاراءات ولكان بالمقابال هنااك مجموعاة مان اة  وقد ال تحوي اإلستراتٌجٌة على مسإول أو ضابط للبٌئ ٌضاً،

  (Olson, 2008: 26-27) ما ٌؤتً:وك التً تتخذاألخرق 
  ٌكافئ المساهمات الخضاراء التاً تقادمها بطاقاة االداء الموزوناة ،والتاً تساتخدم مراجعة إدارة األداء قد

 .فً تقٌٌم اداء العاملٌن

  ة طااالعتاراف بالحاجاةالى الاوعً باهمٌاة البٌئاة المحٌ االستقطاب الاى الكفاٌات الجوهرٌة واسبقٌاتتمٌل
 .بالعاملٌن

 الى تضمٌنه عناصر حساسة بٌئٌا)خضراء(، وتؤثٌرات عل تحسٌن البٌئاة مان خاالل تعارف  التدرٌب  ٌمٌل
 .العاملٌن الدائهم وادوارهم ومسوإلٌاتهم

  ، ات االساسااٌةلنجاحاالااى اوتساالٌط الضااوء ع تؤكٌااد حمااالت االتصااال والااوعً علااى االهااداف الخضااراء 
     باإلسهامات البٌئٌة البارزة. واالعتراف

الٌااوم وٌمكاان تحوٌلهااا إلااى ممارسااات جٌاادة. ولااٌس ماان الصااعب تصااور وتوجااد أمثلااة متعااددة مختباارة 
فً المستقبل أن تواكب الشاركات التاً لهاا بارامت فاعلاة فاً التادوٌر قٌماة الاتخلص مان إعاادة تادوٌر  القرٌب

فاً الادول حٌاث ٌعاد إعاادة  ن أجل تموٌل جزء صغٌر من الزٌادة السنوٌة للمساتخدمٌنالحاوٌات للمشروبات م
 .التحوٌل بمثابة ودٌعة مثلى فً صناعة القرارات

  إستراتٌجٌة المعلومات والتقنٌة ودعم البنٌة التحتٌة 
ماان تقنٌااة المعلومااات وممارسااً العملٌااات %( 85وجاادت أن ))فورسااتر( فااً دراسااة حدٌثااة فااً بحااث 

ٌلٌة فً الشركات األمرٌكٌة أشاروا إلى أن االهتمامات البٌئٌة مهمة فاً تخطاٌط عملٌااتهم فاً تكنولوجٌاا التشغ
مارسٌن كانوا على وعاً باالجهود م%( منهم أي من ال32المعلومات فً التصمٌم والعملٌات التشغٌلٌة، وإن )

صمٌم والتشغٌل والاتخلص مان منتجاات فً التمن قبل المجهزٌن والباعة فً التروٌت )للتقنٌة الصدٌقة للبٌئة( 
%( 38تقنٌة المعلومات. إن الوعً ضروري فً العمل بموجاب اإلساتراتٌجٌة الخضاراء القائماة فعاالً، ولكان )

لام تادرج فاً تقٌاٌمهم ومعٌاار اختٌاارهم تقنٌاة المعلوماات الخضاراء من المجٌبٌن فً الدراسة أشااروا إلاى أن 
ائت هذا المساح أو الدراساة كانات صاحٌحة علاى الارةم مان أن )فورساتر( لنظم تقنٌة المعرفة وأدواتها. عن نت

فااً ذات الوقاات الااذي ٌعتاارف عاارف تقنٌااة المعرفااة بموجااب تخفااٌض التااؤثٌر البٌئااً المضاار للتقنٌااة فااً البٌئااة 
ومن الواضح فإن اإلستراتٌجٌة الخضاراء القائماة تساتطٌع بساهولة  بكفاءة أفضل لها وسبباً فً خفض الكلف.

إذ ٌمكن أن تكون هناك أفضلٌة فاً اختٌاار السالع مان الباعاة والمجهازٌن التاً  .رة بٌن الوعً والعملسد الثغ
إن دعام البنٌاة  لها صداقة ماع البٌئاة مان ناواحً الماوارد واإلنتااج والتسالٌم وعملٌاات الاتخلص مان النفاٌاات.

 . التحتٌة هو خطوة أوسع من مجرد تقنٌة المعرفة
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 خ خضراء عهً يضتىي املإصضختطىَر ئصرتاتُجُخبيضًب: 
الخضراء فً المإسسة تكون فً تقٌٌم الحالة السائدة للعملٌات إن الخطوة األولى فً تطوٌر اإلستراتٌجٌة      

الخضااراء والمبااادرات التااً أكملاات أو عاان طرٌااق اإلنجاااز ومثاال إدراك معظاام قااادة األعمااال فااإن عاادم كتابااة 
وااللتازام بهاا. إن تقٌاٌم نضاوج كال موقاع فاً ك ال ٌعناً عادم إتباعهاا اإلستراتٌجٌة أو تصنٌفها رسمٌاً فإن ذلا

( مع موازاة تقٌٌم مستوق تبناً ألفضال الممارساات تساتطٌع 7هرم اإلستراتٌجٌة إزاء أنموذج النضوج )شكل 
والمواقااع األخاارق التااً لااٌس لهااا مسااتوق أساسااً ماان الااوعً بٌااان المواقااع بوضااوح لألعمااال المتقدمااة جااداً 

حتى بالنسبة للشركات التً تعد أقل درجة فً تقٌٌم النضوج البٌئً فتوجد مواقع محسوسة للمشروع و البٌئً.
وتوجٌهات واضحة للسفر. وعند أداء تقٌٌم النضوج لتمٌٌز الحالة الراهنة فمان الصاواب األخاذ بنظار االعتباار 

 التطلعات المستقبلٌة وكٌفٌة مقارنة التقٌٌم مع الشركات األخرق.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (   إاموذج اضوج اإلستراتيجية الخضراء(   إاموذج اضوج اإلستراتيجية الخضراء33شكل )شكل )

  الممارسةالممارسة  الت ويرالت وير  الوعيالوعي
  األمثلية األمثلية 

  والقيادةوالقيادة

خلأأأأأأأأأأم مبأأأأأأأأأأادئ خلأأأأأأأأأأم مبأأأأأأأأأأادئ 

توجيهيأأأة والأأأتحك  توجيهيأأأة والأأأتحك  

فأأأأأأأأأأي عمليأأأأأأأأأأات فأأأأأأأأأأي عمليأأأأأأأأأأات 

  ..اإلستراتيجيةاإلستراتيجية

  
  

  

ت ت تليأأأأأأين المبأأأأأأادراتليأأأأأأين المبأأأأأأادرا

األولية البسي ة التأي األولية البسي ة التأي 

تشأأأير إلأأأ  اثلتأأأ ا  تشأأأير إلأأأ  اثلتأأأ ا  

باإلسأأأأأأأأأأأأأأأأأأتراتيجية باإلسأأأأأأأأأأأأأأأأأأتراتيجية 

الخضأأأأراء وتل يأأأأ  الخضأأأأراء وتل يأأأأ  

التييأأأأر فأأأأي الثقافأأأأة التييأأأأر فأأأأي الثقافأأأأة 

  الم لوبة. الم لوبة. 

  

  
متابلأأأأأأة التأأأأأأدوير متابلأأأأأأة التأأأأأأدوير 

للمبادرات وإضأافة للمبادرات وإضأافة 

بلد )األخضر( فأي بلد )األخضر( فأي 

أسأأأأأأبقيات اللمأأأأأأل أسأأأأأأبقيات اللمأأأأأأل 

وإضأأأأأأافة مليأأأأأأار وإضأأأأأأافة مليأأأأأأار 

  ..صداقة البيئةصداقة البيئة

  

مراقبأأأأأة المرشأأأأأدين مراقبأأأأأة المرشأأأأأدين 

لالستثمارات المرئية لالستثمارات المرئية 

البأأار   مأأ  مكواأأات البأأار   مأأ  مكواأأات 

  ء.ء.رئيسة خضرارئيسة خضرا

  
  

  

سأأأأأأأأرد قصأأأأأأأأ  سأأأأأأأأرد قصأأأأأأأأ  

الاجأأأأأأأأا  تشأأأأأأأأج  الاجأأأأأأأأا  تشأأأأأأأأج  

مأين علأأ  مأين علأأ  المسأتخدالمسأتخد

التفكيأأأأأأأأأر فأأأأأأأأأي التفكيأأأأأأأأأر فأأأأأأأأأي 

الفأأأأأأأأر  فأأأأأأأأي الفأأأأأأأأر  فأأأأأأأأي 

  موقله . موقله . 

  

  

إجأأأأأراء مقأأأأأاييس إجأأأأأراء مقأأأأأاييس 

األداء األخضأأأأأأأر األداء األخضأأأأأأأر 

مثأأل اللوائأأد مأأن مثأأل اللوائأأد مأأن 

إعأأأأأأأأاد  تأأأأأأأأدوير إعأأأأأأأأاد  تأأأأأأأأدوير 

الأأأأأورم والللأأأأأت الأأأأأورم والللأأأأأت 

وخفض اسأتهالا وخفض اسأتهالا 

  ال اقة.ال اقة.

  

مراقبة مدل واسأ  مأن مراقبة مدل واسأ  مأن 

المبأأأأأأأادرات التأأأأأأأي المبأأأأأأأادرات التأأأأأأأي 

تتكامأأل مأأ  المبأأادئ تتكامأأل مأأ  المبأأادئ 

الخضأأراء مأأ  البيئأأة الخضأأراء مأأ  البيئأأة 

  التقليدية لللمل.التقليدية لللمل.
  

  

المبأأأأأأأأادرات المبأأأأأأأأادرات   إدار إدار 

الخضأراء ومراقبأة الخضأراء ومراقبأة 

المشأأأهد الخأأأارجي المشأأأهد الخأأأارجي 

إلجأأراء ت أأويرات إلجأأراء ت أأويرات 

خضأأأأأأأأأراء فأأأأأأأأأي خضأأأأأأأأأراء فأأأأأأأأأي 

  الصااعة. الصااعة. 

  

باأأأأأأأأاء وإدامأأأأأأأأة باأأأأأأأأاء وإدامأأأأأأأأة 

األساس األخضأر األساس األخضأر 

الملرفأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي. الملرفأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي. 

والمشأأأأاركة فأأأأي والمشأأأأاركة فأأأأي 

الدروس وت أوير الدروس وت أوير 

  مرك  للجود .مرك  للجود .

  

دعأأأأأأ  وتةسأأأأأأيس دعأأأأأأ  وتةسأأأأأأيس 

التحسأأأأأأأأأأأأأأأأأأياات التحسأأأأأأأأأأأأأأأأأأياات 

  ..المستمر المستمر 

  
  

  

تحديأأأأأأد اثعتمأأأأأأاد تحديأأأأأأد اثعتمأأأأأأاد 

المتبأأأأأأأأأادل فأأأأأأأأأأي المتبأأأأأأأأأادل فأأأأأأأأأأي 

المبأأادرات السأأائد  المبأأادرات السأأائد  

  وإدار  المهارات. وإدار  المهارات. 

  

  

  

ديأأأأأد األمأأأأأاكن ديأأأأأد األمأأأأأاكن تحتح

التأأأأأأأأأي يمكأأأأأأأأأأن التأأأأأأأأأي يمكأأأأأأأأأأن 

استاسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا  استاسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا  

المبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأادرات المبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأادرات 

الااجحأأأأأأأأة مأأأأأأأأن الااجحأأأأأأأأة مأأأأأأأأن 

المواقأأأ  األخأأأرل المواقأأأ  األخأأأرل 

  في المؤسسة.في المؤسسة.

  

ر القياد  
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وعناادما ٌكااون الطمااوح الحصااول علااى مسااتوق أساسااً ماان القاادرات والتنااافس مااع الكبااار لتحقٌااق 

لتطوٌر مجموعاة مان المباادرات مرتبطاة بتنفٌاذ خارطاة طرٌاق لساد تفاضل. إن التحلٌل الناتت قد ٌكون أساساً 
   (4الثغرات والوصول إلى الطموح. )الشكل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
هنا كٌف نجعال مان الساتراتٌجٌة ساتراتٌجٌة خضاراء صادٌقة للبٌئاة  نفسه ذي ٌطرحالسإال ال

 التنافسٌة ؟ مٌزتها استدامةوتساهم بتحقٌق 
من   %2بعنوان)تكنولوجٌا المعلومات مسوإلة عن  كومبانً(فً دراسة اجرٌت من قبل)بوز أند    

تكنولوجٌا ن نولوجٌا المعلومات ،اشارت الى ا(عن اآلثار التً تتركها تك2090انبعاثات ثانً اوكسٌد الكربون :
 .المعلومات تصدر حالٌا ما ٌعادل تقرٌبا مستوق انبعاثات صناعة الطٌران باكملها

لتكنولوجٌا المعلومات،بل ٌجب العمل  وقد اكدت)بوز أند كومبانً(انه الٌكفً تطوٌر اوبناء استراتٌجٌة خضراء
سبب فقدانها للمٌزة التنافسٌة.وٌتم ذلك من خالل تقدٌم اطار عمل على استدامتها لكً تتجاوز االخطار التً ت

 الخضراء"والتً تتمثل بما ٌؤتً استدامة استراتٌجٌة تكنولوجٌا المعلومات"ٌتضمن اربعة مراحل للحفاظ على 

(: ((-olognews/techn-www.aitnews.com//atest  

  : تحليل إ ار اللمل: تحليل إ ار اللملإلستراتيجية الخضراءإلستراتيجية الخضراءللضج ضج ااااالالاموذج اموذج اإلاإل(  (  44شكل )شكل )

  مستول الاضوجمستول الاضوج

  القياد القياد 

  األمثليةاألمثلية

  الممارسةالممارسة

  الت ويرالت وير

  الوعيالوعي

ر  ر  ماا م هماا م ه

  اإلستراتيجيةاإلستراتيجية

  الحالة السائد الحالة السائد 

  ال مو ال مو 

  ساةساة  55--33  

  ملدل الصااعةملدل الصااعة

  التوضي التوضي 
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  إستراتيجية اللملياتإستراتيجية اللمليات

  اإلستراتيجية الماظميةاإلستراتيجية الماظمية

  إستراتيجية المللوماتإستراتيجية المللومات

  إستراتيجية الت بيقاتإستراتيجية الت بيقات
  

  
  دع  الباية التحتيةدع  الباية التحتية

  

  
  إستراتيجية إستراتيجية 

  األعمالاألعمال
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  الميزة التنافدية المدتدامة في اطار بناء االدتراتيجيةمتطلبات تحقيق       

 ) درادة فكرية تحليلية( الخضراء لمنظمات االعمال *                

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

مان أعلاى  منظماةالمقصود بخط االساس هاو جماع البٌاناات عان ال :املرحهخ األوىل: انتشخُص/خط األصبس

نشاااطات )إلااى أساافل، وتقاادٌر أثاار انبعاثااات الكربااون حالٌااا وفااً الساانوات السااابقة، وذلااك فااً مااا ٌتعلااق بااـ 
هدف هو تحدٌد انبعاثات الكربون مان . وفً هذه الخطوة، ٌكون ال(ككل منظمةتكنولوجٌا المعلومات و إعمال ال

نشاطات ذات انبعاثات عالٌة وقٌاسها، وذلك باستخدام البٌانات المتاحة بما فاً ذلاك فاواتٌر الكهربااء، ساجالت 
السفر والشراء، بٌانات استهالك الطاقة وتقارٌر عن النفاٌات. وتجري مقارنة هذه النتاائت االساساٌة بمقااٌٌس 

 ن النوع والحجم نفسه، وذلك بغٌة تحدٌد الفرص المتاحة للتحسٌن.متوافرة من شركات اخرق م
فاً  منظمةبناء على نتائت العمل فً المرحلة االولى، ٌلتقً كبار المعنٌٌن فً ال:المرحلة الثانٌة: تقدٌر الفرص

سلساالة ماان ورم العماال لتحدٌااد وترتٌااب األولوٌااات فااً مااا ٌتعلااق بالباادائل الخاصااة بتكنولوجٌااا المعلومااات 
فً إطااار التحضااٌر لااورم العماال، ٌمكاان االثاار الكربااونً وتكااالٌف الطاقااة. ة ككاال واآلٌلااة إلااى خفااضمنظمااوال

 مصادر:استقاء فوائد االستراتٌجٌة الخضراء التً ٌنبغً التركٌز علٌها من هذه ال
 قواعاااد البٌاناااات مااان الشاااركات التاااً نجحااات فاااً تنفٌاااذ اساااتراتٌجٌات تكنولوجٌاااا المعلوماااات الخضاااراء.• 
 استعراض العملٌات والممارسات التً ٌمكن تحسٌنها فً قسم تكنولوجٌا المعلومات أو الشركة ككل.• 

ُرّتبات فاً اولوٌاات، ٌمكان  بناء على المبادرات والفرص التً :املرحهخ انثبنثخ: حتذَذ األهذاف وانتخطُط

 تقادٌم توصااٌات تتعلاق باسااتراتٌجٌة تكنولوجٌاا معلومااات خضاراء. وماان األوجاه التفصااٌلٌة للمخطاط مااا ٌااؤتً:
مشااهد التطبٌقااات الالزمااة فااً المسااتقبل لبرنااامت االلتاازام البٌئااً ماان خااالل تكنولوجٌااا المعلومااات: لااوازم • 

وإنشاااء أنظمااة أتمتااة هااً كلهااا ماان التطبٌقااات المرشااحة  المااإتمرات التواصاالٌة، لوحااات اسااتهالك الطاقااة،
 لالستخدام.

ااااط لهاااااا لتكنولوجٌاااااا المعلومااااات الخضاااااراء •  شااااكل المساااااتقبلً ألجهااااازة المثال) –البنٌااااة التحتٌاااااة المخطك
   (الخوادمالكمبٌوتر،

 ونتائجها.اإلدارة والعملٌات التنظٌمٌة إلدارة وقٌاس أداء استراتٌجٌة تكنولوجٌا المعلومات الخضراء • 

 املرحهخ انراثعخ: خرَطخ انطرَق نتكُىنىجُب املعهىيبد واخلضراء ومنىرج حبنخ
تتم ترجمة استراتٌجٌة تكنولوجٌا المعلومات الخضراء إلى خطة رئٌسة مع خرٌطة طرٌق قصٌرة 

د أٌضا فً هذه ا لمرحلة وطوٌلة األجل. وتوضع مإشرات أداء رئٌسة لكل مبادرة ذات أولوٌة فً الخطة. وتحًدّ
 شفافٌة برنامت التقٌٌم المستمر واإلجراءات التنظٌمٌة إلدارة التغٌٌر.
وباإلضافة إلى ذلك، تم تطوٌر نموذج حالة ُتوازن بٌن أهداف الحد من انبعاثات الكربون لكل من تكنولوجٌا 

لتموٌل عندما ٌكون المعلومات الخضراء وااللتزام البٌئً من خالل تكنولوجٌا المعلومات، مع خطة تنفٌذ ذاتٌة ا
 ذلك ممكنا. ولتحقٌق هذه الخطة ٌجب القٌام باآلتً:

ٌتم تنفٌذ المشارٌع تدرٌجٌا، بدءا من المكاسب السرٌعة المتوقعة وباستخدام الوفورات المحققة لتموٌل • 
 أجزاء من خرٌطة الطرٌق تحتاج إلى رأس مال مكّثف.

 حكومٌة، من أجل إطالق الخطة.ٌُلتمس التموٌل الخارجً، مثل برامت الحوافز ال• 
عندما ٌكون ذلك ممكنا، ٌتم التخلص تدرٌجٌا مراحل من المعدات التً بلغت نهاٌة عمرها االفتراضً مع • 

 تحقٌق وفورات من هذا الجهد ٌجري نقلها إلى حملة تكنولوجٌا المعلومات الخضراء.
تكنولوجٌا المعلومات الخضراء. أخٌرا، ٌجب أن ٌكون هناك إدارة تغٌٌر فاعلة مدرجة فً برنامت 

فالنجاح فً اعتماد نهت تكنولوجٌا المعلومات الخضراء ال ٌتحقق من دون تغٌٌرات سلوكٌة كبٌرة، ومثل هذا 
 التحول الثقافً مستحٌل من دون دعم ملموس من اإلدارة.

 للغاٌة، ان بناء اوتطوٌر استراتٌجٌة تكنولوجٌا معلومات خضراء ناجحة هً مهمة صعبة مما تقدم 
عندما تثمر االستراتٌجٌة الخضراء عن مزاٌا تنافسٌة متمثلة بوفورات فً لكن االمر ٌستحق الجهد السٌما 

 التكالٌف،تحسٌن سمعة المنظمة ككل،فتح مجاالت محتملة لتحقٌق مداخل جدٌدة،........
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 ُخ املضتذايخملُزح انتُبفضا ودعى حتقُقودورهب يف اإلصرتاتُجُبد اخلضراء / اخلبيشاحملىر 

وبهااذا  االسااتراتٌجٌة المناساابة ٌجااب ان تااتم مجموعااة ماان المعاااٌٌر واالعتباااارات،ان عمميووة اختيووار              

ان هناك مجموعة من المعاٌٌر التً ٌجب ان تإخاذ بنظار  (Johanson,Scholes,1997:317)الصدد ٌرق

 مناسبة وهً:االعتبار عند اختٌار االستراتٌجٌة ال

 قبولة من االطراف والجماعات المتعاملة مع المنظمة.ان تكون م -
ان تكون مالءمة للظروف التً تعمل بها المنظمة ومتجانسة مع االهداف والمتغٌرات الداخلٌة والخارجٌة  -

 ،وكٌفٌة التعامل والتكٌف مع التوجهات والتغٌٌرات المستقبلٌة.
القٌااام باالسااتراتٌجٌة وتنفٌااذها وتااوفٌر اي قاادرة المنظمااة علااى  ان تكااون ممكنااة التطبٌااق وذات جاادوق ، -

 الموارد واالمكانات الالزمة لها.
 ان تكون متوافقة مع القدرات المالٌة للمنظمة وعلى وفق نقاط القوة والضعف والفرص والتهدٌدات. -
 ان تحقق المٌزة التنافسٌة ،وهذا هدف رئٌسً تسعى الٌه كل المنظمات.  -

 بهاا، المحٌطاة والتهدٌادات الفارص وتحدٌادالبٌئٌ المساح خاالل من بٌئتها تقٌٌمل المنظمات فً سعً
 ٌمكن البٌئً المسح عملٌة من المتوفرة المعلومات خالل ومن تعترٌها، التً القوة والضعف نقاط تحدٌد وكذا

 التهدٌادات تجناب كٌفٌاة وكاذا القاوة ونقاط الفرص من االستفادة كٌفٌة حول الصائبة اتخاذ القرارات للمدراء
 أواألساواق بالمنتجاات تتعلاق عوامال مان تنشاؤ ال والتهدٌدات الفرص تلك اةلب وكون.الضعف نقاط وتالفً

 فاان ذا. لاالمنظماة خاارجوبٌئٌاة  واقتصاادٌة واجتماعٌاة سٌاساٌة تغٌارات جراء تنشا بل فقط، أوالتكنولوجٌا
 والتعامل االجتماعٌة اركةللمش استراتٌجً منهت بمثابة تعد معٌنة إستراتٌجٌة تتبع ما عادة منظمات األعمال

 ثاالث اساتراتٌجٌات (Robbins, 2001: 112)حادد  وقاد ،والبٌئٌاة االجتماعٌاة المساإولٌة قضااٌا ماع
 قضاٌا:هذه ال مع للتعامل بٌنها من االختٌار ٌمكن للمنظمات أساسٌة

 التكٌفٌة اإلستراتٌجٌة 1-

 الفاعلة  المبادرة اإلستراتٌجٌة 2-

 ٌةالتفاعل اإلستراتٌجٌة 3-

 :بما ٌؤتً االستراتٌجٌات التنافسٌةصنف فقد   (porter ,1980:39)اما

 استراتٌجٌة قٌادة الكلفة االدنى -1

 استراتٌجٌة التماٌز -2

 استراتٌجٌة التركٌز -3

لالستراتٌجٌات التنافسٌة ،ان فكرة خلق مٌزة تنافساٌة مان خاالل بنااء   (Porter)وعلى وفق تصنٌف

والتاً 9180،9185،9110،9115للسانوات: الى الدراسات النظرٌة التاً قادمها تعود وتطوٌر االستراتٌجة،
مااان خاللهاااا قااادم اساااتراتٌجٌاته التنافساااٌة العاماااة التاااً سااااهمت والزالااات تسااااهم فاااً خلاااق مٌااازة تنافساااٌة 

 (.54: 9111مستدامة.)الدباغ،
ل خااااص وفاااً السااانوات االخٌااارة تولااادت العدٌاااد مااان االفكاااار حاااول االساااتراتٌجٌة التنافساااٌة بشاااك

( وكاناات اٌااذانا ٌبشاار بظهااور اسااتراتٌجٌات (porterواسااتراتٌجٌة االعمااال بشااكل عام،تااؤثرت باسااتراتٌجٌات 

والتاً تتاؤثر جدٌدة انتهجت منهجه،وان االساس لتحقٌق ذلك المساتوق مان االداء هاوامتالك المٌازة التنافساٌة 
المنظمااة علااى التوافااق مااع القااوق  بجوانااب القااوة والضااعف فااً المنظمااة،وهٌكل الصااناعة،وهً نتٌجااة لقاادرة

  التنافسٌة. 
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 ) درادة فكرية تحليلية( الخضراء لمنظمات االعمال *                

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 :فً تمثلت أساسٌة إستراتٌجٌات بؤربع (Schermerhorn, 2001: 128) حددها فٌما
مقاومتهاا  فٌاتم االجتماعٌاة المتطلباات أماا فقاط، االقتصادٌة المتطلبات بتلبٌة تهتم:المعرقلة  اإلستراتٌجٌة -9

 دون المشااكل بتارك تقوم اإلستراتٌجٌة هذه تتبنى التً لمنظمةا وان .المنظمة إدارة قبل من ومحاربتها
 لمساإولٌاتها إنكارهاا رةام المطروحة المشكلة لمعالجة تستجٌب ذاك وعند الجمهور بها ٌعلم إال أن حل

 ةضاب أصاحاب امتصااص نحاو وتساعى لهاا، السالبً التاؤثٌر مان والتقلٌال واألخطااء المشااكل تجاه تلك
 .المصالح

 مان قانونٌااً، منهاا مطلوب ما بؤقل بالقٌام اإلستراتٌجٌة لهذه وفقاً  المنظمة الدفاعٌة: وتهتم ٌةاإلستراتٌج -2
 وزٌاادة والساوقٌة التنافساٌة الضاغوط زٌاادة فماع .والقانونٌاة االقتصاادٌة مواجهاة المساإولٌات خاالل

 .والبٌئة المستهلك تنادي بحماٌة التً األصوات
 تبناً إلاى تشاٌر والتاً التوفٌقٌاة االستراتٌجٌات من النوع هذا المنظمات التكٌفٌة: تستخدم اإلستراتٌجٌة -7

 وكاذا والقانونٌاة االقتصاادٌة بالمساإولٌات االلتازام خاالل مان األخالقٌاة، مان المتطلباات األدناى الحاد
االجتماعٌاة  المسإولٌة فرضٌة من االستراتٌجٌات من النوع لهذا المستخدمة المنظمة وتنطلق .األخالقٌة

 وسالوك .القانونٌاة للمسااءلة تتعارض ال حتاى الحكومٌاة التشارٌعات تجاوز عدم فً عاتقها على لقاةالم
 ولكان والتوقعات السائدة، والقٌم للمجتمع السائدة المعاٌٌر مع منسجماً  ٌكون المستوق هذا فً المنظمة

 .المنظمة ثقافةمن  نابعاً  ولٌس فقط الخارجٌة للضغوط نتٌجة السلوك هذا ٌنشؤ قد أخرق أحٌان فً
 تؤخاذ االساتراتٌجٌات مان الناوع هاذا تتبناى التاً المنظماة أن إلى اإلستراتٌجٌة هذه تشٌر: المبادرة اإلستراتٌجٌة 4-

 االقتصاادٌة والقانونٌاة المساإولٌات مان كل لتلبٌة مصممة وتكون االجتماعٌة المتطلبات توفٌر فً زمام المبادرة
 للضاغوط إمكانٌاة االساتجابة وكاذا إلٌهاا، توجاه التاً االتهاماات ماع للتعامال االساتعداد لادٌها وٌكاون واألخالقٌة،
 مان الناوع هاذا التاً تساتخدم المنظماات أن مان انطالقاا الحكومٌاة، التشارٌعات وكاذا والتهدٌادات الخارجٌاة

 مان الناوع هاذا تتباع التاً اإلدارات أن كماا .بهاا تقاوم التاً األعماال تجااه مساإولٌاتها تفتارض االساتراتٌجٌات
 فاً سامعتها تعازز أن شاؤنها مان التاً و األعماال مسااندةل حرٌاة كافٌاة بدرجاة تتمتاع أن ٌنبغاً االساتراتٌجٌات

 .السوق
( والاذي ٌصاف درجاات 5الشاكل ) فاً االساتراتٌجٌات تلاك (Schermerhorn, 2001: 128)وقاد لخاص 

 .سلًفا المحددة االجتماعٌة المسإولٌة معاٌٌر تجاه التزام المنظمة
 للمنظمة االجتماعٌة المسإولٌة ( استراتٌجٌات5) جدول

 
 
 
 
 
 
 

 

 للمنظمة االجتماعٌة المسٌة ( استراتٌجٌات5شكل )
: (Schermerhorn, 2001: 128)Source 



                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                          

  

  37العدد    91مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة     المجلد         411411

  الميزة التنافدية المدتدامة في اطار بناء االدتراتيجيةمتطلبات تحقيق       

 ) درادة فكرية تحليلية( الخضراء لمنظمات االعمال *                

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 قناعاة مادق علاى األسااس فاً ٌعتمد االستراتٌجٌات تلك من ألي المنظمة إتباع أن إلى اإلشارة وتجدر
 أنشطتها كافة على الدور ذلك ٌنعكس أن وبضرورة المجتمع، تجاه عاتقها على الملقى بالدور المنظمة إدارة

 .االجتماعٌاة والمساإولٌة المنظماة إساتراتٌجٌة باٌن التكامال مان ناوع هناك ٌكون الذي الحد إلى وقراراتها،
ً( الصاناع الرجال مستقبل(كتابه  فً Peter Drucker إلٌه أشار مما ابعد حد إلى ٌذهب أن شؤنه من وهذا

 تهاتم الاذي القادر بانفس االجتمااعً بالبعاد تهاتم أن ٌجاب األعماال منظماات أن إلاى 1942 عام نشر الذيو
 .االقتصادي بالبعد

 خالل تحقٌق من ٌتؤتى أن ٌمكن للمنظمة التنافسٌة المٌزة تحقٌق أن المنظمات من للعدٌد اتضح كما
 & Plazzi)أن    إال. وخادماتها ومنتجاتهاا عملٌاتهاا مع للمنظمة االجتماعٌة المسإولٌة فلسفة بٌن التكامل

Starcher, 2001: 1) مثل من األنشطة العدٌد تطوٌر ٌستلزم الفلسفة تلك تطبٌق أن إلى ٌشٌران: 
 .الفلسفة تلك بتطبٌق المنظمة فً العلٌا اإلدارة وتعهد التزام إعالن-

 .المنظمة وتطبٌقات مباد  تطوٌر -
 .القٌةأخ عمل معاٌٌر بتنفٌذ االلتزام -
 .المستهلكٌن قبل من المرةوبة المنتجات تطوٌر -
 .والبٌئً االجتماعً واألداء األهداف تقٌٌم -
 .للمتقاعدٌن المخصصة لألرصدة االستثمار معاٌٌر تحدٌد -
 .المحلٌة الجماعات مع المتمٌزة األنشطة تبنً -
 .المنظمة منتجات حول الرضا حالة عن التقارٌر ورفع المنتجات استخدامات حول المستهلكٌن تثقٌف -

 هنااك تاداخال أن إلاى والبٌئٌاة اإلدارٌاة للعلاوم (Vanderbilt)مركاز  مان  Abkowitzٌشاٌر  كماا
 االجتماعٌاة والبٌئٌاة، ومساإولٌاتها المنظمة إستراتٌجٌة من كل مع لألعمال األساسٌة الوظائف بٌن واضحا
 :مثال مان المجااالت العدٌاد بمراجعاة المنظماة تقاوم نأ ٌساتلزم األساساٌة األبعااد تلاك باٌن التكامال ولتحقٌق
 (Abkowitz, 2002: 6). المنظمة فً العاملٌن ورضا المستهلكٌن رضا بٌن الربط والبٌئٌة، اإلنسانٌة األجور

 المنظمات بها تضطلع أن ٌجب التً األهمٌة على (O'brien & Robinson, 2002: 6)أكد  كما
المنظماات،  بقٌاة عان تمٌزهاا تنافساٌة كمٌازة للمنظماة تحقاق أن ٌمكان مااو االجتماعٌة المسإولٌة فً مجال

 الباحثاان أكاد إذ (Socially Anchored Competenciesاجتماعٌااً  المترساخة الكفاءات خالل من وذلك

 ٌمكان والمنظماات األعمال مع النموذج هذا عناصر بٌن التكامل أن على  (6فً نموذجهما الموضح بالشكل)
 الهادر تخفاٌض وكاذا اجتماعٌااً، مساإولة جدٌادة منتجاات تقادٌم خاالل مان الربحٌاة زٌاادة إلاى ٌاإدي أن

ٌحقق  أن ٌمكن العامة إستراتٌجٌتها ضمن االجتماعٌة المسإولٌة لفلسفة المنظمة تبنً أن وحٌث والتكالٌف.
فاً  المنافساة اتالمنظما بقٌاة عان تمٌزهاا تنافساٌة مٌازة خلاق إلى وٌتعداه والمكاسب، الفوائد من العدٌد لها

 خضاااراء  منظماااات األعماااال إساااتراتٌجٌات تبناااًمااان خاااالل  التطااارق إلٌاااهالبحاااث  . وهاااذا ماااا حااااول الساااوق
 أهم على الضوء تسلٌط ناحاولفقد  لذا تحقٌق المٌزة التنافسٌة المستدامة،)صدٌقة للبٌئة( تنعكس بآثارها فً 

اإلستراتٌجٌة الخضاراء )الصادٌقة  تبنٌها عالم، جراءال فً األعمال منظمات من العدٌد حققتها التً المزاٌا تلك
  واستطاعت بذلك تحقٌق مزاٌا تنافسٌة مستدامة.  للبٌئة(

إن العدٌد من مإسسات األعمال حققت فً اآلونة األخٌارة تقادماً ملحوظااً ماع المباادرات المالئماة ماع 
ٌاال ماان الشااركات تبناات النظاارة نطاااق إسااتراتٌجٌة صاادٌقة للبٌئااة علااى مسااتوق المإسسااة. ومااع ذلااك فااإن القل

الواسعة لالحتماالت البٌئٌة المتٌسارة الٌاوم والقادرة الكبٌارة لتلاك االحتمااالت واإلمكاناات التاً تعاد فاً صامٌم 
 المإسسة كلها. 
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ولااٌس ماان الصااعب إٌجاااد مإسسااة الٌااوم تسااعى وٌتااوق المسااتخدمٌن فٌهااا لمناقشااة الجهااود الكبٌاارة 
تهدف تحسٌن البٌئة، لكن الزالت الصعوبة قائماة فاً تحدٌاد عناوان مناساب والمركزة من قبل الشركة التً تس

إلعادة تدوٌر حاوٌات األشربة عند الحاجة إلٌها. وفً الحقٌقة فبٌنما تولات معظام المإسساات شاكالً معٌنااً مان 
 المبادرة البٌئٌة فإن القلٌل من المإسسات الزالت فً حاجة إلى وضع إستراتٌجٌة صدٌقة للبٌئة.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

  مااف  المجتم مااف  المجتم 
  تاشي  وتقوية الجماعاتتاشي  وتقوية الجماعات  --

  اللالقات اثجتماعية القويةاللالقات اثجتماعية القوية  --

اإلاتاجية والصحة الجيدتين اإلاتاجية والصحة الجيدتين   --

  لللاملينلللاملين

  األعمالاألعمالمااف  مااف  
   ياد  الفاعلية ياد  الفاعلية  --لي   لي   تقليل التكاتقليل التكا  --

القيمة القيمة   --تقليل المخا ر    تقليل المخا ر      --

  المضافةالمضافة

  ترخي ترخي   --ت وير الماتجات ت وير الماتجات   --
  اللملاللمل

  السملة الحساة للماظمةالسملة الحساة للماظمة  --

  

  اللالقات اثجتماعية القويةاللالقات اثجتماعية القوية  --

اإلاتاجية والصحة الجيدتين اإلاتاجية والصحة الجيدتين   --

  لللاملينلللاملين

  التكامل والتلل التكامل والتلل 
  تكوين الفريمتكوين الفريم  --

  تحديد األهدا تحديد األهدا   --

  التجريتالتجريت  --

اشر األفكار اشر األفكار   --

  الحقائمالحقائموو

  ستراتيجيةستراتيجيةالتحالفات اإلالتحالفات اإل

  

  الماظمات غير الحكوميةالماظمات غير الحكومية

  ثهتما ثهتما الجماعات ذات االجماعات ذات ا  --

  الحكومةالحكومة  --

  ماظمات أخرلماظمات أخرل  --

الكفاءات المترسخة الكفاءات المترسخة 
  اجتماعيا  اجتماعيا  

  تخصي  الكفاءات المبادر  تخصي  الكفاءات المبادر    --

  الجديد الجديد   ت وير األفكار والقي ت وير األفكار والقي   --

تحديد وتحليل أصحات تحديد وتحليل أصحات 

  المصال المصال 
  المستهلكينالمستهلكين  --

  المستثمرينالمستثمرين  --

  اللامليناللاملين  --

  المجه ينالمجه ين  --

  الحكوماتالحكومات  --

الماظمات غير الماظمات غير   --

  ةةالحكوميالحكومي

  

  

  الكفاءات الكفاءات تحديد تحديد 

  األساسيةاألساسية
  المهاراتالمهارات  --

  الخبراتالخبرات  --

  اإلمكاااتاإلمكااات  --

  موجودات أخرلموجودات أخرل  --

  التللي  الجماعيالتللي  الجماعي  --

  



                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                          

  

  37العدد    91مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة     المجلد         411411

  الميزة التنافدية المدتدامة في اطار بناء االدتراتيجيةمتطلبات تحقيق       

 ) درادة فكرية تحليلية( الخضراء لمنظمات االعمال *                

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 (SACs)( نموذج الكفاءات المترسخة اجتماعٌاً 6شكل )

(O'brien & Robinson, 2002: 7) Source:  
إن معظم المإسسات تعمل باستخدام بعض المباد  فً األقل لمصاادر التحوٌال الناادر حٌاث القارارات  

الخضاراء قاد تنحارف أو تتحاول. وعناد اتخااذ هاذه  فً االستثمار فً المشارٌع التً تتراصف مع اإلستراتٌجٌة
القرارات ٌكون من المهم ضمان أن جوهر احتٌاجات العمل لٌست بالغة الكمال وأن المخاطرات ةٌر المرةوباة 
أو  ةٌر ممكنة التحقٌق. فمثالً أن القرار الاذي ٌساتطٌع صارف أو تحوٌال التموٌال عان منشاؤة أو مرفاق خادمً

فولتٌة صورٌة بغٌة تقلٌال كلاف الطاقاة الكهربائٌاة فاً أفاق  عدات لصالح وضع تقنٌةإنتاجً مجدول وإدامة الم
 زمنً طوٌل المدق ٌنبغً فحصه بعناٌة.

مصاااةة جٌااداً سااتكون بالتؤكٌااد للتغٌاار ماان قباال إن المزاٌااا ماان الحصااول علااى إسااتراتٌجٌة خضااراء 
اإلمكانٌاة الكبٌارة لون قادرٌن علاى قٌاادة الصناعة وحتى من قبل العمل الفردي، ةٌر أن المتبنٌن األوائل ال ٌزا

 النتهاز وضع أنفسهم فً المزاٌا اإلستراتٌجٌة الخضراء الصدٌقة للبٌئة.
ٌنبغاً ، إذ قٌمة جذابة لها تاؤثٌر فاً الكلفاةتعد اإلستراتٌجٌة الصدٌقة للبٌئة وعالوة على ما تقدم فإن 

ادرات التحوٌاال التااً تلبااً أو تتجاااوز المتطلبااات أن تااإدي اإلسااتراتٌجٌة الخضااراء إلااى التااؤثٌر فااً الكلفااة لمباا
كااون مهماااً لفهاام مجماال القٌمااة الخضااراء. إن تالتااً هااً نوعٌااة عااادة  المزاٌاااة. ومااع ذلااك فااإن فهاام ٌااالمنظم

افتراضااات القٌمااة الخضااراء ستشاامل المنااافع لبٌئااة الشااركة )المبااانً والمرافااق الخدمٌااة( والفوائااد للمجتمااع 
 ٌة.والتحسٌنات للبٌئة العالم

لهااا عاادد ماان  ،وعنااد مقارنتهااا مااع المبااادرات التقلٌدٌااة فااإن تقٌااٌم العناصاار الخضااراء  لمبااادرة مااا 
 الفروقات:

  تكون كلف المشروع عالٌة. عندماإن خط الوقت للعوائد ٌكون أطول 

 .إن التفاضل السلعً ٌكون أسهل فً التحقٌق وفً اإلدامة 

 ض اإلنهاااك والتحاارر المقبااول ماان الضااغط وساامعة إن العوائااد الناعمااة مثاال معنوٌااة المسااتخدم وخفاا
 المجتمع والمزٌد من الكلف الموجودة فً اتجاه رفع أسعار الوقود ٌكون لها تؤثٌر أكثر.

  ًاإلجراء القانونً والحوافز الحكومٌة الموجودة والمتوقعة المحلٌة والقومٌة، والعالمٌة قد تسهم فا
 افتراض القٌمة.

 نٌااة الجدٌاادة والمهااارات المنظمٌااة الجدٌاادة والحاجااة إلااى عملٌااات سااتظهر مخاااطر جدٌاادة مثاال التق
 التحوٌل التً تإخذ بنظر االعتبار.    

إن قادة األعمال وصّناع القرار ٌهملون وبشكٍل متزاٌد المنافع المتمٌزة ألنهم ال ٌؤخذون بنظر االعتبار الفارص 
ثالااث أكباار منااتت لأللبااان فااً  (Stonyfield Farm))الخضااراء( فااً المضاامون اإلسااتراتٌجً. إن مإسسااة 

( أن مادٌرها التنفٌاذي 9187الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لها إستراتٌجٌة صدٌقة للبٌئة منذ تؤسٌسها فاً عاام )
(Gary Hirshberg) األعمال ٌنبغً أن تكون مشبعة بالمزاٌا االقتصاادٌة عنادما تكاون صادٌقة ان  ٌإكد على

 للبٌئة.
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 واصتذايتهب املُزح انتُبفضُخجُت املخبطر واحملبفظخ عهً نتآنُبد / سضبداناحملىر 
وتفلت من الشراك التً تنصب كثٌرا وفً اي وقت للمنظمة الناجحة؟  كٌف ٌمكن للمنظمات ان تتجنب المخاطر

وكٌااف تااتمكن االدارة ماان بناااء مٌاازة تنافسااٌة راسااخة وقوٌة)مسااتدامة(؟ وكٌااف ٌمكاان ان ٌسااتخدم الماادٌرٌن 
 .تحلٌل الداخلً الذي ٌمكنهم من اكتشاف هذه الشراك واالفالت منهااالستراتٌجٌون ال

فً هذا المحور سنتناول عدد مان اآللٌات)الوساائل( المختلفاة التاً تاتمكن االدارة مان اساتخدامها بهاذا الصادد 
 وعلى وفق ما ٌؤتً:

 انرتكُز عهً أركبٌ ثُبء املزاَب انتُبفضُخ  -1

دامة فاً مٌزتهاا التنافساٌة،فؤن ذلاك ٌتطلاب منهاا التركٌاز علاى اركاان االساتلكً تاتمكن المنظماات مان تحقٌاق 
 (240- 271: 2090البناء االربعة:) هل وجونز،

 االستجابة للمستهلكٌن -التحدٌث - الجودة - الكفاءة -
 كما ٌتطلب منها ان تقوم بتطوٌر كفاءات متمٌزة تساهم فً انجاز اداء متفوق فً تلك المجاالت.

   وتعهى يضتًرحعًهُبد حتضني  -2
ان الشًء الوحٌد الثابت فً العالم هو التغٌٌر،ان المٌزة التنافسٌة الٌوم ٌمكن ان تقلد سرٌعا  

بواسطة منافسٌن قادرٌن ،او ٌمكن ان تكون مهجورة بسبب ابتكارات او عملٌات تحدٌث ٌقوم بها منافس ما 
على مٌزة تنافسٌة  ىوحٌد لمنظمة ما فً ان تبق.وفً مثل هذه البٌئة الدٌنامٌكٌة سرٌعة الخطى،فؤن السبٌل ال

جودته،تحدٌثها واستجابتها للمستهلكٌن،والسبٌل لتحقٌق  ،مستدامة،هو ان تقوم باستمرار بتحسٌن كفاءتها
ٌدة على القٌام بعمل فعال ، وجهد االمعرفة المتز ٌمثل "ذلك هو فً ادراك اهمٌة التعلم داخل المنظمة والذي

ها تراكم تلك المعرفة لتولٌد المهارة التً تعطً نتائجها وأشكالها فً االنتاج او العملٌات من خالل يِ ٌجر واعٍ 

 (www.ics.uci.edu , 2004 .)"او التصمٌم او التحوٌل 
ٌرات على أساس إنه ٌمتد إلى جمٌع األبعاد والمتغ "ًاإلستراتٌجالتعلم "تسمٌة ٌصفه ب وهناك من

( أبعد Smith,2002: 4( "وٌذهب ) Daft, 2001: 641الداخلٌة والخارجٌة وبمنظور مستقبلً طوٌل األمد)
للمتغٌرات السائدة  ( Questioning)فً جذرٌة تغٌٌرات التعلم التنظٌمً عندما ٌصفه بالمسائلة  من ذلك

 جٌة ". ستراتٌذاتها إلجراء تغٌٌرات جذرٌة ومراجعة شاملة لألنظمة وتغٌٌر األ
وتبرز األهمٌة اإلستراتٌجٌة األساس للتعلم التنظٌمً كعملٌة تجري داخل المنظمة فهً تحقق اهمٌة 
تشغٌلٌة لتسهم فً التحسٌن المستمر والتخلص من عٌوب العملٌات التشغٌلٌة وذلك من خالل تغٌٌر فهم 

عن متغٌرات البٌئة الخارجٌة، طالما  العاملٌن لطبٌعة ادوارهم ، وكونها ذات اهمٌة إستراتٌجٌة ال تعمل بمعزل
 . ان المنظمة تستثمر مواردها ومقدراتها الجوهرٌة فً سبٌل التالئم والتكٌف مع عوامل خارجٌة 

 

  ؤنه:ب االهمٌة اإلستراتٌجٌة للتعلم التنظٌمً Zhang & Mciiough,2001: 492)) فقد اوجزوبهذا الصدد 
  .لها التنظٌمٌة وإستراتٌجٌاتها طبقاً للتغٌر البٌئً ٌمنح المنظمة القدرة على إعادة هٌاك . 9
 ٌمكن المنظمة من مواجهة حاالت الالتاكد البٌئً ، إذ تزداد الحاجة للتعلم التنظٌمً تبعاً لها .  . 2
 ان للتعلم التنظٌمً اهمٌة وقٌمة تحلٌلٌة تنطلق منها المنظمة فً صٌاةة رإٌتها اإلستراتٌجٌة . . 7

لااتعلم التنظٌمااً مقاادرة جوهرٌااة لهااا فعاال إسااتراٌتجً . والشااك ان االقتصاااد الجدٌااد الٌااوم هااو ا ٌعاادو         
 : Bogdanowicz & Baitey , 2002 )اقتصاد مشتق من المعرفة وهو ما ٌطلق علٌه باالقتصاد المعرفً 

 وبذلك تشكل المعرفة عامالً إستراٌتجٌاً فً خلق مٌزة تنافسٌة مستدامة . ( 1
همٌة التعلم المنظمً فً الحصول على المٌزة التنافسٌة وذلك من خالل الادور المهام الاذي أكما تتجلى  

ٌإدٌااه فااً تطااوٌر موجااودات سااتراتٌجٌة وربااط العواماال الداخلٌااة والخارجٌااة ومعالجااة المعلومااات وتطااوٌر 
  وماااااان بااااااٌن مااااااا اشااااااار الٌااااااه .(Nath,2002:120المااااااإهالت وحفااااااظ المعرفااااااة والمشاااااااركة فٌهااااااا )

ودوره فاً تحقٌاق والمحافظاة الاى المٌاازة  مباررات رئٌساة للاتعلم التنظٌماًمان (  62:   2006، السااعدي )
اآللٌاات لتجناب كون التعلم التنظٌمً واحدة من اهم  ،التنافسٌة والتً تتفق ومدخل هذه الفقرة من  هذا المحور
 ا ٌاتً :م  المخاطر والمحافظة على المٌزة التنافسٌة واستدامتها

لمتزاٌد للتغٌٌر على المنظمات ، إذ تجد تلك المنظمات التً تنقصها القدرة على مواجهة البٌئة أ . الضغط ا
المعقدة نفسها بٌن الخاسرٌن مستقبالً . اذ ان التعلم التنظٌمً فقط سٌكون ذا مٌزة تنافسٌة مستدامة إذ 

 تمسكت به المنظمة 

http://www.ics.uci.edu/
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ي للتعامل مع المواقف والممارسات ةٌر المالئمة ب . حاجة المنظمة لتصعٌد عملٌة التغٌٌر اإلبداعً الضرور
. 

ظمات المنافسة على تقلٌد المزاٌا التنافسٌة ، مما ٌستوجب امتالك قدرات ةٌر تقٌلٌدٌة ، تتمثل نج . قدرة الم
 سرع من المنافسٌن .ابالقدرة على التعلم 

نافسٌة وتحسٌن واإلبداع والوصول إلى د .الدور المتمٌز للتعلم التنظٌمً ٌعد المبرر األخٌر لزٌادة المٌزة الت
   .ٌزوالتم

ٌتضح مما تقدم إن التعلم المنظمً ال ٌحصل من خالل إجراء تحسٌنات على الوضع الحالً فحسب 
من إجراء تغٌٌر جذري للهٌاكل المعرفٌة السائدة والسٌاقات المعمول بها واستبدالها بؤخرق  ٌحصل كذلكو

 جدٌدة
الى ان تحقٌق الاتعلّم المنظماً بشاكل أسارع مان المنافساٌن ٌمكان أن ا هن (2003وٌشٌر )المعاضٌدي،

، أو الاتعلّم لطارح (Learning to Learn)ٌكون مصدراً من مصادر المٌزة التنافسٌة، لكان الاتعلّم لالكتشااف 
ٌمكن أن ٌكون أكثر قٌمة من ةٌره، إذ تعّد عملٌاات الاتعلّم المنظماً ذات  (Learning to Unlearn)األفكار 

 ,Powell)أهمٌة خاصة فً البٌئات كثٌفة التقنٌة وعندما ٌكون المنافسٌن فً مضامار أو ساباق الاتعلّم نفساه 

. وال ٌمكن أن تتم هذه العملٌات االجتماعٌة والجوهرٌة بشاكٍل متجماع وال تحادث فقاط مان خاالل (236 ,1998
راك والتاداخل لفهام المشااكل المعقادة. إن قٌام األفراد التقلٌد والمحاكااة وإنماا تحادث مان خاالل التعااون واالشات

الغرض األساس من التسهٌالت المعرفٌة ٌكمن فً الحصول علاى المعاارف الكثٌارة باعتبارهاا مان الموجاودات 
المنظمٌة التً تتطلب مباد  الكفاءة المنظمٌة تجمٌعها وتحقٌق االستفادة من الكم المتجمع منها، وأن المعرفة 

 .لى نماذج جدٌدة من األنشطة واإلجراءات والمنطق الجدٌاد التاً تبادأ المنظماة بتبنٌاهالمتولدة سٌتم ترجمتها إ
وال ٌمكن تصور حالة البساطة فً عملٌات نقل التعلّم المنظمً، وذلك لكونه ٌتطاور تادرٌجٌاً فاً المنظماة فهاو 

رة، لذا تعّد عملٌة مسؤلة ةٌر ملموسة ألنه حالة عضوٌة تتحقق من خالل الدمت بٌن المعارف الضمنٌة والظاه
نسخ أو تقلٌد التعلّم صعبة جداً وهذا ما ٌحمً المٌزة التنافسٌة المتحققة استناداً إلى التعلّم من التقلٌد أو الفناء 

 فً األجل القصٌر وٌعطٌها سمة الدٌمومة.
إن الااتعلم المنظمااً ال ٌحصاال ماان خااالل إجااراء تحسااٌنات علااى الوضااع الحااالً اسااتنادا الااى مااا تقاادم  
مان إجاراء تغٌٌار جاذري للهٌاكال المعرفٌاة الساائدة والساٌاقات المعماول بهاا واساتبدالها  ٌحصل كذلكوحسب ف

على المنظمات لكً تتجنب المخاطر وتحافظ على مٌزتها التنافساٌة واساتدامتها علٌهاا ان تقاوم  ،بؤخرق جدٌدة
تحاااادٌثها واسااااتجابتها باسااااتمرار بعماااال تحلٌاااال لعملٌاتهااااا والتااااً تشااااكل االساااااس لكفاءتهااااا وجودتهااااا و

 للمستهلكٌن،وهدفها فً ذلك هو التعلم من االخطاء السابقة والسعً الٌجاد السبل لتحسٌن عملٌاتها باستمرار.

 :املقبرَخ املرجعُخ -3
اركاان البنااء االربعاة الساابقة ان احدق افضل الطارق لتطاوٌر كفااءات متمٌزة،والتاً تسساهم فاً تحقٌاق 

الممارسات التً تستطٌع المنظمة من خاللهاا ان تكاون قاادرة علاى بنااء الماوارد  الذكر هو تحدٌد وتبنً افضل
والقدرات التً تدعم وتعزز التمٌز فً تحقٌق تلك االركان.ومن ناحٌة اخرق فؤن ذلك ٌتطلب تتبع اداء منظماات 

 اخرق.

 قٌااس أداء ا"انها " والتاً تشاٌر الاى "Benchmarking)وافضل طرٌقة لذلك ما ٌعرف) بالمقارنة المرجعٌاة

بالمقارنااة مااع الوحاادات اإلقتصااادٌة األفضاال ماان خااالل تحدٌااد كٌفٌااة إنجاااز تلااك الوحاادات  الوحاادة اإلقتصااادٌة
اإلقتصااااادٌة لمسااااتوٌات األداء فٌهااااا، وأسااااتعمال المعلومااااات كقاعاااادة أساسااااٌة لألهااااداف واإلسااااتراتٌجٌات 

 .(Evans,1997:948والتطبٌقات")
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أن المقارنة المرجعٌة ستكون الصدمة التاً ٌنبغاً  ( Johnson&Scholes,2002:174) فوأضا

مان تحدٌاد  المنظماةأن تشجع المدٌرٌن على فهم كٌفٌة التحسٌن وتحساٌن أدائهام، وعلٌاه فاؤن المقارناة تمكان 
علاى إساتغالل  هاالفرص للتفوق على الوحدات اإلقتصادٌة الكفوءة فً أسواق ومجاالت عمل معٌناة،كما تشاجع

ناعة نفسها من خالل السعً الواسع للبحث عن أفضل اإلجراءات أٌنما تكون وتوساٌع إمكانٌاة نقاط ضعف الص
 التغٌٌر عبر والصناعات.

أجمااع الكتاااب والباااحثون علااى أهمٌااة المقارنااة المرجعٌااة فااً كتاباااتهم وبحااوثهم مجساادٌن تلااك ولقااد 
همٌاة  تتجلاى فاً تلك األ أنبٌن ت (297:2009)آلفٌحان،-: وان ،من فوائد ومزاٌا للمنظمةاألهمٌة بما تقدمه 

 -اآلتً:
تحلٌاال أداء المنافسااٌن وماان هاام بمرتبااة عالمٌااة لتشااخٌص الممارسااات األفضاال ومعرفااة كٌفٌااة إنجاااز  .9

 الوظائف من قبل المنافسٌن أو من ٌتفوق فً تلك الوظائف.
جااالت بحاجاة إلاى نسبة إلى اآلخرٌن، وأي الم فٌها ومناطق القوة والضعفالمنظمة  داء امعرفة وتحدٌد  .2

 تغٌٌر.

تحساٌن نقاط كثٌرة تعكس اهمٌتها هو دورهاا فاً انه من بٌن  الى فاشار(Ross,1995:239-240 )اما    

ال تلجؤ إلاى التحادي إال إذا واجهات المنافساة، وإذا ماا زاد  منظماتالمعلوم أن ال فمن منظمةالمٌزة التنافسٌة لل
ومع تطبٌق المقارنة المرجعٌة فإنه ٌصبح باإلمكان التنباإ  رورٌا ً.هذا التنافس فإن التداخل الخارجً ٌصبح ض

               بحدوث التنافس. 
ماا ٌعارف  (2003)المعاضاٌدي، وكام اشاار الٌهاا ألناواعوتتعدد انواع المقارنة المرجعٌة اال ان ابرز هاذه ا    

عملٌااات أو اإلجااراءات اإلدارٌااة التااً التااً تتجااه نحااو تصااامٌم المنتجااات أو ال المقارنااة المرجعٌااة التنافسااٌة
ٌمارسااها المنافسااون المباشاارون وٌقاادم ذلااك صااورة ومنظااور إسااتراتٌجً واضااحٌن عاان موقااع المنظمااة فااً 

المقارنااة السااوق، مااع تحدٌااد حقااول األساابقٌات التااً تتطلااب التحسااٌن المسااتمر وفااق حالااة التنااافس. وكااذلك 
لتحقٌاق ٌات من خاارج الصاناعة التاً تعمال فٌهاا المنظماة وٌبحث عن معلومات أداء العمل المرجعٌة الشمولٌة

ما دامات ال تتناافس ماع تلاك المنظماات المنظمة، مع سهولة الحصول على البٌانات  مفاجئة فً عملٌات اتقفز
عملٌاة تطبٌاق تساتهدف . وواالبتكاار فرصاة عالٌاة جاداً لالكتشااف، كماا ٌاوفر ن األخٌرة من صناعات أخارقأل

متطلباات تساهٌل عملٌاات التادرٌب، وتلبٌاة تحقٌق مجموعة أهداف أبرزها تحسٌن األداء، والمقارنة المرجعٌة 
، إذ تساّهل الغاٌاات المساتندة إلاى الحقاائق، وتحقٌاق مستوق العملٌاتعلى فضل الممارسات ، وضمان أالزبائن

الجارٌاة طارق ق الطبٌاتفبعاد فهام حقٌقاة التناافس، وهاو ماا ٌتطلاب تنافساٌة المٌازة المقارنة امتالك المنظماة لل
، وهاو ماا فً خطط وبرامت تتبناها المنظمةودمجها دم من الخارج قإدخال أفكار وممارسات جدٌدة تستٌتوجب 

التااً تهاادد بقاءهااا، وكااذلك صااٌاةة إذا واجهاات المنافسااة  المنظمااات ال تلجااؤ إلااى التحاادي إالّ ف Campالحظااه 

كٌاة، ومان الممكان الخاروج بمفااهٌم جٌادة وذلاك مان واق الٌاوم هاً أساواق دٌنامٌ، فؤساإلستراتٌجٌة وتعدٌلها
، والاتعلم عاادة هندساة العملٌاات ونظام األعماالإخالل دراسة ممارسات اآلخارٌن واساتراتٌجٌاتهم التنافساٌة، و

فاً وساط إساتراتٌجٌة واضاحة  ٌكاون للمقارناة المرجعٌاة معناى إالّ لن   اي انه. األفكار وحل المشكالتقنص و
قاد ٌاإدي إلاى تحساٌن مإقات فاً بحاد ذاتاه التقلٌاد ، كماا أن اع للشركة القائادة وسالوكهاستكون مجرد إتبإالّ و

 تنافسٌة مستدامة وراسخة. إلى مٌزة ال موقف المنظمة 

إن المنظمات الرائدة والتً تبغً الثباات واإلساتمرار فاً عملهاا مان جاناب وتحقٌاق التمٌاز وبموجب ماتقدم     
ر نجاحهااا، علٌهااا أن تعماال علااى تحسااٌن أدائهااا قٌاسااا ً بااؤداء المنافسااٌن واإلبااداع ماان جانااب آخاار الااذي ٌعااد ساا

لكااون المقارنااة المرجعٌااة تعااد أساالوبا ً  ،وبإسااتمرار حتااى وإن كاناات هااً األفضاال فااً القطاااع الااذي تنتمااً إلٌااه
فاً  لكً تتمٌز المنظمةللتحسٌن المستمر والتً تعد من مقومات البقاء والتنافس وتزٌد من الطموح لدق إدارة 

 أدائها ضمن مجال األعمال الذي تعمل فٌه لكً تتجه نحو التغٌٌر إلى كل ما هو أفضل وجدٌد
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 انتكُف انتُظًٍُ -4
قد تواجاه المنظماات مخااطر فقادان المزاٌاا التنافساٌة عنادما ال تاتمكن مان تغٌٌار اساتراتٌجٌاتها وهٌاكلهاا لكاً 

 (.242-249:  2090)هال وجاونز،  .ي تنتماً إلٌاه تتوافق مع الظاروف التنافساٌة المتساارعة فاً القطااع الاذ
وهنا ٌمكن القول، بؤن المنظمة التً ال تتمكن من ذلك تعانً من المشكلة التً تعارف بالقصاور الاذاتً الناشائ 
عن عدم تغٌٌر المنظمة لقدراتها التً حققت من خاللها النجاح لتتماشى مع التغٌرات البٌئٌة، فً حٌن ٌفتارض 

الساارٌع مااع  التكٌاافامتلكاات قاادرات حققاات ماان خاللهااا مزاٌااا تنافسااٌة أن تمتلااك القاادرة علااى بالمنظمااات التااً 
 .التغٌرات البٌئٌة لكً تحد أو تقلل من آثار المخاطر التً قد تفقدها تلك المزاٌا

وهنا ٌبارز مفهاوم "التكٌاف المنظماً" مان خاالل االٌماان بضارورة تكٌاف المنظماات ماع بٌئتهاا وابقاءهاا 
وفق ذلك وصف التكٌف المنظماً بؤنه"حالاة التغٌٌار التاً ٌمكان ان تحادثها المنظماة فاً هٌاكلهاا فاعلة.وعلى 

بوصاافهم  (Thompson,et.al,2007:425)بااالرأي موشاااركه ،(Obrien,2006:25)ماان اجاال البقاااء"

لتكٌاف بؤنه"حالة التغٌٌر ومواجهة التحدي البٌئً وتقدٌم وتنفٌاذ االساتراتٌجٌات الجدٌادة" ومان مادخل عالقاة ا

لتحدٌاد حالاة التكٌاف او القادرة علاى  (Chakravathy,1982:35)ببنااء االساتراتٌجٌة ،فقاد توجهات دراساة

االستجابة عبر تحلٌل محتوق التكٌف والذي ٌإدي الى بناء استراتٌجٌة حقٌقٌة تمكن المادٌر االساتراتٌجً مان 
 تؤكٌد هدف البقاء والنمو الطوٌل.

والتً تمثل عائقا امام التغٌٌر داخل المنظمة ، ٌعتبر احد المتطلباات  وان التغلب على القوق الداخلٌة 
( إن عادم قادرة المنظماة علاى 2003وبهذا الصدد ٌإكد)المعاضاٌدي،االساسٌة لالبقاء على المٌزة التنافسٌة ، 

افساٌة، وتعاود التكٌف مع الظروف البٌئٌة المتغٌرة ٌعّد عائقاً أمام تحقٌق المنظمة لحالاة االساتدامة للمزاٌاا التن
أسباب عدم القادرة علاى إحاداث التكٌاف إلاى القصاور الاذي تعاانً مناه المنظماة فاً وحاداتها الداخلٌاة التاً ال 
تتمكن من التغلب علاى متطلباات التغٌٌار المطلوباة لتحقٌاق حالاة االساتدامة للمزاٌاا التنافساٌة، وهناا ال باد مان 

ّد الخطااوة األولااى ومان ثااّم ٌتطلاب تنفٌااذ التغٌٌار ماان خااالل التؤكٌاد علااى أن تحدٌاد العوائااق الخاصاة بااالتغٌٌر ٌعا
القٌادة اإلدارٌة القادرة علاى إنجااز التغٌٌار فاً بنااء المنظماة وأنظمتهاا ومكوناتهاا، وعنادما ٌاتم تنفٌاذ التغٌٌار  

جنبهاا وت ،وفقاً للمتطلبات البٌئٌة، تصبح مسؤلة إبقاء المنظمة على مزاٌاها التنافسٌة واستدامتها سهلة المناال
 .مخاطر فقدان مٌزتها التنافسٌة

تحقٌااق مسااتوق عااالً ماان تحدٌااد نقاااط ضااعفها  ومعالجتهااا والمنظمااات التااً تسااتطٌع أن  ممااا تقاادم 
مع حاالت البٌئة المتغٌرة ،واالستمرار والنجاح،فؤنهاا  تساتطٌع ان تبناً اساتراتٌجٌات قوٌاة   مًٌظتنالتكٌف ال

 قٌق المٌزة التنافسٌة المستدامة.تمكنها من مواجهة الظروف البٌئٌة ،وتح

 وانتىصُبد اخلالصخ
تحاول منظمات االعمال على اختالف انواعها ،ان تبقى على قٌد الحٌاة الى ابعد مدق ممكان والسابٌل  

الى ذلك هو امتالكها المٌزة التنافسٌة التً تعد النهاٌة المرةوبة لهذه المنظمات ،ولهاذا تساعى هاذه المنظماات 
فسة الشادٌدة الاى البحاث عان كال ماا ٌمٌزهاا عان المنافساٌن ،والاى اقتاراح الكثٌار مان البادائل فً ظروف المنا

وحتااى منظمااات االعمااال التااً حققاات النجاااح فااً المٌااادٌن  ،واختٌااار الباادٌل الااذي ٌقااود نحااو المٌاازة التنافسااٌة
المٌازة التنافساٌة بال  التنافسٌة لٌس امامهاا اال التفكٌار فاً اٌجااد آلٌاات تاتمكن مان خاللهاا لٌسات فقاط تحقٌاق

تتعادق ذلااك الاى السااعً الساتدامتها ،وٌااتم ذلاك ماان خاالل تبنااً ساتراتٌجٌات مالئمااة تمكنهاا ماان الوصاول الااى 
تحقٌااق المٌاازة التنافسااٌة عااى االمااد الطوٌاال ،وماان منطلااق عالقااة االسااتراتٌجٌة بنحقٌااق المٌاازة التنافسااٌة 

إلاى  رانها باالداء المتمٌز قٌاساا بامنافساٌن وهاذا ماا قااد تراتٌجٌة من خالل اقتالمستدامة والتً تعد ةاٌة االس
 المٌزة التنافسااٌة ، ٌاارتبط األول بااتغٌاارٌن رئٌسااٌنموالااذي اسااتند فااً االساااس أن البناااء المعرفااً للموضااوع 

ببناء استراتٌجٌة خضراء صدٌقة للبٌئة والتً تعد عنصرا متمما لالعمال والعملٌات ، وٌرتبط الثانً المستدامةً 
غٌلٌة والتً من شؤنها مساعدة المنظماات فاً صاناعة القارارات التاً ٌكاون لهاا تاؤثٌر اٌجاابً فاً البٌئاة، التش

والسعً الدإوب الحداث التجدٌد المستمر من خالل اعتماد آلٌات متكاملة تساهم فاً التقلٌال مان مخااطر فقادان 
مخاااطر الالموضااوع فااً إطااار  ، وفااً محاولااة الااربط بااٌن المحااورٌن تااّم عاارضالمٌاازة التنافسااٌة المسااتدامة 

سٌما وأن إةفال تلك العوامل ٌمكن أن ٌنعكس بآثار سالبٌة زة التنافسٌة وآلٌات مواجهتها، فقدان المٌالمسببة ل
 ان نخلاص ٌمكنناا ومن خالل هذا البناء المعرفاً.وهذا ماعكسه المحور االخٌر من البحث على األداء المنظمً

 ما ٌؤتً: الى 
وانماا اصابح االهتماام  المحاددة بظرفهاا ماا عاادت تتناساب وطبٌعاة المنافساة الجدٌادة، ساٌةان المٌازة التناف-9

 بالمٌزة التنافسٌة المستدامة التً تحافظ على قوة منظمة االعمال فً التنافس مدة اطول.
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  الميزة التنافدية المدتدامة في اطار بناء االدتراتيجيةمتطلبات تحقيق       

 ) درادة فكرية تحليلية( الخضراء لمنظمات االعمال *                

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

عاادة وا االهتمام الواسع والمتواصل من قبال االكاادٌمٌٌن والمهنٌاٌن بمفهاوم المٌازة التنافساٌة واساتدامتها،-2
وان  بناءها وتعزٌزها وهذا ٌتطلب منظاورا اساتراتٌجٌا شاامال لالبعااد والمكوناات التاً تساهم فاً بناءهاا،

المنافع المتؤتٌة من الدور االجتماعً للمنظمات مان خاالل اعتمااد المساإولٌة االجتماعٌاة وهاذا مماا ٌادفع 
 .ٌقة للبٌئة المنظمات ان تضع ذلك فً صلب توجهها عند بناء استراتٌجٌة خضراء صد

ان معرفة الكٌفٌة التً تنجز فٌها المنظمة اعمالها والتً توفر لها مٌزة تنافسٌة مستدامة ٌتم ذلك باالعتمااد -7
 على الموارد التً تتصف بالقٌمة العالٌة وصعوبة التقلٌد والتً تكون الكفاٌات الرئٌسة.

وتوقعات اصحاب المصالح المادٌة وةٌر المادٌة تعتمد المٌزة التنافسٌة المستدامة على االستجابة لحاجات  -4
 وان الموجودات االستراتٌجٌة ةٌر الملموسة تسهم فً تعزٌز قدرات المنظمة وكفاٌاتها الممٌزة. ،
وٌمكان أن توصاف هاذه المخااطر فاً  ،منظماات لتتنوع المخاطر التً تحاّد مان اساتدامة المزاٌاا التنافساٌة  -5

منظمااات  التعاماال معهااا بالشااكل الااذي ٌحقااق الابً فٌمااا إذا أحساانت إطااار مجموعااة عواماال ذات أثاار إٌجاا
دٌمومة المنافع لمصلحتها، وذات أثر سلبً ٌتجلى فً حاالت إخفاق منظمات األعماال فاً المحافظاة علاى 

تناوع آلٌاات التعامال ماع تلاك المخااطر وبماا ٌضامن قااد الاى التنوع وهاذا المزاٌاا التنافساٌة التاً حققتهاا.
 . آثارهانها ومن تحقٌق الحد م

أن المااوارد المملوكااة للمنظمااة، وقاادراتها اإلسااتراتٌجٌة، والتزاماتهااا اإلسااتراتٌجٌة، ومحاوالتهااا للتجدٌااد  -6
المستمر الهادف إلاى إطالاة دورة حٌااة منتجاتهاا، فضاالً عان التركٌاز علاى أساس بنااء المٌازة التنافساٌة، 

ّد جمٌعاااً آلٌااات منطقٌااة لدٌمومااة االسااتفادة ماان اآلثااار ومساااٌرة الدٌنامٌااة البٌئٌااة، والااتعلّم المنظمااً تعاا
اإلٌجابٌااة التااً تفرزهااا حالااة تحقٌااق اسااتدامة المزاٌااا التنافسااٌة، وتحااّد فااً الوقاات نفسااه ماان اآلثااار التااً 

 تلحقها المخاطر المحدقة بفقدان المزاٌا التنافسٌة للمنظمة.
ممكنااة وان نخلااق مٌاازات اخاارق تحاال محاال ٌجااب الحاارص علااى اسااتمرارٌة المٌاازة التنافسااٌة اطااول فتاارة -3

 المٌزات التً قاربت على فقدان التؤثٌر.
 البد من استغالل التغٌٌرات الخارجٌة لخلق فرص تنافسٌة على االقل لمواجهة المٌزة التنافسٌة لالخرٌن .-8
خلاللها اساتغالل  البد ان تركز الجهود على تحدٌد االستراتٌجٌة التً تتبعها المنظمة كاتجاه عام تستطٌع من-1

 الموارد والقدرات لتحقٌقها.
ٌصاعب تقلٌادها او استنسااخها او  المٌزة التنافسٌة الناتجة عن بناء استراتٌجٌة خضراء )صادٌقة للبٌئاة( -90

 بلوةها من قبل المنافسٌن النها ناتجة عن مسوإلٌتها االجتماعٌة تجاه البٌئة.
ٌة التً تبنى على اساس تكامال العمال والعملٌاات والموجاودات االستراتٌجٌة الخضراء هً تلك االستراتٌج-99

 والمفهومة والمقبولة من الجمٌع.
تتطلااب االسااتراتٌجٌة الخضااراء المااوارد والقاادرات الضاارورٌة لااذلك ،بحٌااث ان حٌااازة االخٌاارة بااالجودة -92

 وبشكل ممٌز نجاح االستراتٌجٌة.المطلوبة وحسن استغاللها ٌضمن لنا 
  بما ٌؤتً: بحثال اهذ ىوقد أوص

 البٌئاة علاى األعماال القائماة فرص من االستفادة إطار فً البٌئٌة باالحتٌاجات االهتمام إلى مظماتال دعوة  -9

 .مستدامة تنافسٌة اٌامز وتحقٌق

 علاى الحفااظ اجال مان الصاحٌحة باالطرق العلمٌاة منهاا والاتخلص  مخلفاتال تحوٌل وإعادة تجمٌع ضرورة -2

 .المحٌط العاملٌن والمجتمع لمصلحة وخالٌة نظٌفة بٌئة

 تستهدف المشاكل البٌئٌة لمعالجة المعالم واضحة سٌاسة وضع على الصناعٌة المنظمات تعمل أن ضرورة  -7

 .الموارد على والمحافظة التلوث من البٌئة حماٌة

 المحلٌاة ماوارداساتغالل ال علاى ٌعتماد القادماة األجٌاال مصالح ٌراعً متوازن تنموي نموذج تبنً ضرورة -4

 . سلبً بشكل البٌئة على تإثر ال بحٌث
 وأهاداف ٌتضامن سٌاساات أن البٌئاةعلى لحماٌاة نظاام وتنفٌاذ بتصامٌم االقتصاادٌة الوحادات قٌاام ضارورة-5

 الضارورٌة والمعلوماات البٌاناات إلاى تاوفٌر ٌهادف بٌئٌة إدارة وجودنظام حتمٌة إلى ضافة،ابٌئٌة وبرامت

 .البٌئً األداء لتقٌٌم
 وفلسافة المحاٌط األزرق إساتراتٌجٌة باٌن العالقاة طبٌعاة توضاٌح باتجااه والبااحثٌن البحثٌاة المراكاز دعاوة -6

 .للزبون صدٌقة بٌئة وتقدٌم الفرص تشخٌص اجل من األخضر التسوٌق
 .المدخل هذا األعمال لتبنً لمنظمات دافًعا تكون لكً المنظمة، رسالة فً البٌئً البعد تضمٌن على العمل -3

 األمثال ٌعازز االساتغالل وبماا العقااري التساوٌق اساتراتٌجٌات اختٌاار فاً العماودي التوساع توجهاات دعام -8

 .البٌئة على المحافظة ٌخدم للمساحة بحٌث
 .البٌئٌة السٌاحً للسٌاحة-التروٌحً المحتوق ذات الطبٌعٌة الموارد تخصٌص فً للتوسع السعً -1
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  الميزة التنافدية المدتدامة في اطار بناء االدتراتيجيةمتطلبات تحقيق       

 ) درادة فكرية تحليلية( الخضراء لمنظمات االعمال *                

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 الوقات فاً ارتفااع تكالٌفهاا المساتهلك ٌادفع وآمناة للبٌئاة صادٌقة تمٌزةم بمنتجات المستهلك نحو التوجه -90

 . منتجات آمنة وتقدٌم التلوث تكالٌف الملوثة المنشآت تتحمل أن ٌفترض الذي

 نجاحها لضمان ٌتم تسوٌقها التً الخضراء المنتجات عن مضللة وةٌر صادقة معلومات تقدٌم على العمل -99

 . المستهلكٌن طرف من وتقبلها

 نظاًرا تنافساٌة هائلاة، مٌازة ذات المساتقبل فاً ساتكون ألنهاا البٌولوجٌاة، الزراعاة علاى التركٌز ضرورة -92

 العالم. أنحاء كافة فً الصحٌة والبٌئة الصحً الغذاء ألنصار المتزاٌد للعدد
 لاة،الرساالة الفاع التمٌاز، )الصالة، فاً المتمثلاة أو الخضاراء اإلساتراتٌجٌة خصاائص تبناً ضارورة -97

 تحقٌاق المٌازة التنافساٌة فاً فااعال عنصاًرا المنظماات لتصابح األعماال منظماات قبال مان المصاداقٌة(

 المستدامة.
 تإثر التً التهدٌدات البٌئٌة تشخٌص اجل من االستراتٌجً التحلٌل باعتماد األعمال منظمات قٌام ضرورة -94

 .التسوٌقً أدائها وخاصة المنظمة أداء على

 كضمانة المنتجات الخضراء وتسوٌق إنتاج طرٌق عن البٌئة سالمة بمبدأ األعمال منظمات مالتزا ضرورة -95

 واألفراد. والمجتمع البٌئة سالمة بٌن التوازن تحقٌق

 املصبدر
 (،المٌاازة التنافسااٌة فااً المإسسااة االقتصااادٌة، مصااادرها، تنمٌتهااا وتطوٌرهااا"، 2000بوشااناف،عمار" ،)

 م التسٌٌر.جامعة العلوم االقتصادٌة وعلو
 (، االلتاازام وإسااتراتٌجٌة اتخاااذ القاارارات اإلدارٌااة، ترجمااة سااعاد الطنبااولً، 9114، بانكاااج، )جٌماااوات

 د. طارق حاتم، الدار الدولٌة للنشر والتوزٌع، القاهرة، مصر. :مراجعة
 ،9116نبٌل مرسى ، المٌزة التنافسٌة فً مجال األعمال، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، خلٌل. 
 (، "صااٌاةة االسااتراتٌجٌة التسااوٌقٌة الموجهااة بااالمٌزة 2004خماااس، عبااد الرضااا فاارج باادراوي، )ال

ةٌاار منشااورة مقدمااة الااى مجلااس كلٌااة االدارة  التنافسااٌة فااً قطاااع السااٌاحة العراقااً"، اطروحااة دكتااوراه
  جامعة البصرة.-واالقتصاد

 رأس الماال االجتمااعً  فاً بنااء المٌازة الدلٌمً ،عراك عبود عمٌر" تؤثٌر مقدرات اإلباداع االساتراتٌجً و
التنافسٌة المستدامة/دراسة تحلٌلٌة فً عٌنة من المصارف العراقٌاة الخاصة،رساالة ماجساتٌر ةٌار منشاورة 

 .80-31 9111،جامعة بغداد ،كلٌة ادارة واالقتصاد،
 (، اثاار بعااض خصااائص العملٌااات فااً العالقااة بااٌن قاارارات ت9111الدباغ،تماضاار عبااد الوهاااب"،) طبٌااق

 الجامعة المستنصرٌة.-التكنولوجٌا والخٌار االستراتٌجً لنوع االعمال ،اطروحة دكتوراه،االدارة واالقتصاد
 (،ًالفكاار االسااتراتٌجً وانعكاساااته علااى نجاااح منظمااات 2001الاادوري، زكرٌااا وصااالح، احمااد علاا "،)

 . دناالعمال" قراءات وبحوث، دار الٌازوري العلمٌة للنم والتوزٌع ،عمان،االر
 (،الااتعلم التنظٌمااً والااذاكرة التنظٌمٌااة واثرهمااا فااً اسااتراتٌجٌات 2006الساااعدي،مإٌد ٌوسااف نعمااة")

أطروحااة دكتااوراه بفلساافة إدارة األعمااال ةٌاار منشااورة مقدمااة إلااى كلٌااة اإلدارة  ادارة المااوارد البشاارٌة"
 .واالقتصاد

 ( ،ًإدارة الموارد البشرٌة 2009السلمً، عل ،)ر ةرٌب للنشر والطباعة، القاهرة. ، دااإلستراتٌجٌة 
 المقارنة المرجعٌة(2009الهادي )آلفٌحان، إٌثار عبد"،- BMKG وBenchmarking-  التنافساٌة طرٌاق

دراسااة مقارنااة بااٌن شااركتً الصااناعات اإللكترونٌااة العراقٌااة  -Word Class-المنظمااة للمرتبااة العالمٌااة

اد، الجامعة المستنصرٌة، كلٌة اإلدارة واإلقتصااد، قسام ، مجلة اإلدارة واإلقتص"األلمانٌة-Siemens-وشركة

 (، كانون الثان77ًاإلدارة، العدد)
 تقٌاٌم دور ثقافاة المنظماة ونجااح ادارة المعرفاة فاً تطاوٌر المٌازة (2008،) العانً، ارٌت ساعٌد خلٌال"،

 د، جامعة بغداد ، رسالة ماجستٌر ةٌر منشوررة مقدمة الى كلٌة االدارة واالقتصا تدامةالتنافسٌة المس
  ابعاد استراتٌجٌة المسوإلٌة االجتماعٌة الشااملة ودورهاا فاً (2001ن)المالك، عبد الرضا ناصر محسن "،

االداء االسااتراتٌجً لتحقٌااق المٌاازة التنافسااٌة المسااتدامة" رسااالة ماجسااتٌر ةٌاار منشااوررة مقدمااة الااى كلٌااة 
  .االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد

 باسااتخدام بعااض المإشاارات المالٌااة:  اإلسااتراتٌجٌة(، تعزٌااز القاادرات 2009هللا، ) المعاضااٌدي، معاان وعااد
دراسة تطبٌقٌة فً عٌناة مان الشاركات المساجلة فاً ساوق بغاداد لاألوراق المالٌاة، أطروحاة دكتاوراه ةٌار 

 منشورة، كلٌة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل. 
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 القائمة على الموارد فً تحقٌق المٌزة  اإلستراتٌجٌة (، إسهامات نظرٌة2005هللا، ) المعاضٌدي، معن وعد
( تماوز، مركاز الدراساات المساتقبلٌة، كلٌاة 95التنافسٌة )دراساة نظرٌاة(، مجلاة بحاوث مساتقبلٌة، العادد )

 الحدباء الجامعة، الموصل، العراق. 
 ( ،ادارة المخاااطر االسااتراتٌجٌة المسااببة لفقاادان الم2003المعاضااٌدي، معاان وعااد هللا" ،)  نظمااة للمزاٌااا

ورقة بحثٌة للمشاركة فً المإتمر العلمً السابع/  -ظرٌة تحلٌلٌة"التنافسٌة: االلٌات  والمعالجات: دراسة ن
 جامعة الزٌتونة االردنٌة الخاصة.

 ( ،اإلدارة 2090هل، شارلز وجونز، جارٌاث ،)مادخل متكامال، ترجماة ومراجعاة: د. رفااعً اإلساتراتٌجٌة :
 المتعال، دار المرٌخ للنشر، الرٌاض، المملكة العربٌة السعودٌة. سٌد أحمد عبد محمد رفاعً ود. محمد
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      The Requirements of Achieving Sustainable Competitive 

Advantage under Framework of Constructing Green Strategy for 

Business Organizations  ( perceptual analytical study) 

Abstract 
  The aim of this research is to know how business organizations achieve 

competitive advantage ,and make it sustainable through constructing a green 

strategy ( friend to environment) which is reflected on sustaining their 

competitive advantages .The problem of this study is presented through trying to 

answer many thoughtful questions, the most important of them are:   

1-Can business organizations today make green strategies supporting their 

competitive advantage? 

2-Is there a framework or mechanism could be depended on by business 

organizations to manage strategic risks of losing their competitive advantage? 

      The research has depended on analytical perceptual descriptive method in 

analyzing the essential  dimensions of the relation between having sustainable 

competitive advantages sources and constructing a green strategy. 

      The research has come out into developing some mechanisms can be used as 

good strategic theories ,which lead to sustainable competitive advantage, and test 

the validity of the theoretical assumption of this research; for the purpose of 

constructing an active model for green strategy capable of field application, and 

is reflected on organization behavior. 

      The most important recommendations of this research are to make the 

organization pay attention to environment demands under framework of 

constructing green strategy through getting benefit of business opportunities 

based on environment and creating sustainable competitive advantages. 

 

KKeeyy  wwoorrddss//  ccoommppeettiittiivvee  aaddvvaannttaaggeess--  ssuussttaaiinnaabbllee  ccoommppeettiittiivvee  aaddvvaannttaaggeess--  

ggrreeeenn  ssttrraatteeggyy--  ssttrraatteeggiicc  rriisskkss--  ssttrraatteeggiicc  rriisskkss  mmaannaaggeemmeenntt..  


