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  المستخلص
  خصوصاً من الجوانب الجوهرية فـي إحـداث         عموماً واألداء البيئي   لمنظميايعد األداء   

 كيفيـة اعتمـاد     بحـث  ال ناقش هذا إذ ي . في األلفية الثالثة  التنمية المستدامة لمنظمات األعمال     
 سلسلة القيمة كمدخل في تعزيز األداء البيئي باالعتماد على ما تـوفره اإلسـتراتيجية               أنموذج
 المعلومـات   تقانة بمناقشة   بدأ هذا البحث  .  األداء المتميز  إلىد الوصول    من قدرات بقص   التقنية

 والقيمة المضافة في ظل الدور      التقنيةمفهوماً وأهميةً فضالً عن توضيح مساهمة اإلستراتيجية        
ثم حاول  .  المعلومات تقانةات   مناقشة مفهوم وتطور وأنواع قدر     إلىالبيئي للمنظمات، ووصوالً    

لبيئي خصوصاً، ومن ثم يصل     ثاني، وضع أهم الخطوط العامة لألداء واألداء ا        في جزئه ال   البحث
 سلـسلة القيمـة كمـدخل       أنموذج مناقشة إمكانية اعتماد     إلى  الجزء الجوهري فيه   إلىالبحث  

 في جزئه األخير بعـرض      وانتهى البحث .  المعلومات تقانةلتعزيز األداء البيئي من خالل قدرات       
  .حات المستوحاة من هذا البحثرأهم االستنتاجات والمقت

االستراتيجية التقنية، قدرات تقانة المعلومـات، الميـزة التنفـسية، االداء           : الكلمات المفتاحية 
  . سلسلة القيمةالبيئي،
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Abstract 
 

The organizational performance in general and the environmental performance in 
particular are considered to be part of the fundamental aspects in bringing about sustainable 
development in business organizations during Third Millennium. This research discusses 
ways of how to adopt model of Value Chains as approaches in reinforcing the 
environmental performance by relying on the capabilities provided by technical strategies, 
in achieving excellence performance. This research started with discussing the concept of 
Information Technology (IT) and its importance, in addition to explain the contribution of 
the technological strategy and Added Value under the environmental role of the 
organizations; as well as discussing the concepts of IT capabilities, their development and 
types. In its second part, the research tried to state the most important general guidelines of 
the Organizational Performance and especially the Environmental Performance. To arriving 
at its essential issue, the discussion of the adoption of the model of Value Chain as an 
approach to reinforcing the environmental performance through the use of IT capabilities. 
Finally, the research ended by stating the most important conclusions and suggestions that 
have been reached by this research. 
Key words: Technological Strategy,  Information Technology Capabilities, Competitive 

Advantage, Environmental Performance, Value Chain. 
  

   المقدمة
 في منظمـات األعمـال      التقنيةإن التطوير واالستعمال الفعال لقدرات اإلستراتيجية       

إذ تعد الميـزة    . يمكن إن يولد قيمة تنافسية لها من خالل استحداث قابليات تنظيمية جديدة           
 األعمال، وتهـتم هـذه االسـتراتيجيات        ساس الستراتيجيات وحدات  رتكز األ التنافسية الم 

مـصدر   عملياتها ومنتجاتها، من خالل التحول نحو االهتمـام بالبيئـة ك           إلىبإضافة قيمة   
 على مـستوى األنـشطة      سوف نركز في بحثنا الحالي    . األلفية الثالثة في  التنافسية  ميزة  لل

بقصد توليد قابليات   )  سلسلة القيمة  أنموذج(ن  الرئيسة والمساعدة والتفاعالت فيما بينها ضم     
 تساعد منظمات األعمال في تحسين أدائها        التي التقنية اإلستراتيجية باالعتماد على    تنظيمية

  ).األداء البيئي(وخصوصاً 
  

  مشكلة البحث
بموجب ما تقدم يناقش الباحث موضوعه من خالل طـرح التـساؤالت البحثيـة              و

  : اآلتية
 بقصد إعطاء قيمة مضافة إليها فـي        اتيجية تكنولوجية للمنظمات  رما أهمية وضع إست    . ١

 ظل الدور البيئي؟
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  المعلومات؟ وما هي قدراتها المعتمدة في تعزيز األداء؟تقانةبما المقصود  . ٢
 ما المقصود باألداء واألداء البيئي؟ وما أهم مداخل قياس األداء البيئي؟ . ٣
 المعلومـات   تقانةقدرات  يح انعكاسات    سلسلة القيمة في توض    أنموذجتماد  ما أهمية اع   . ٤

  األداء البيئي؟على
 

  أهداف البحث
  : تحقيق اآلتيإلى بحثهدف الي

 المعلومـات واألداء    تقانـة تقديم إطار مفاهيمي للربط بين متغيراته المتمثلة بقدرات          . ١
  . بشكل عام واألداء البيئي على وجه الخصوص

٢ .     المعلومات في إضافة    تقانةفي قدرات   سهم فيها االستثمار    عرض تصور للكيفية التي ي 
 .قيمة للمنظمة من خالل االهتمام بأدائها البيئي

  
   البحثأهمية

 في زيادة إدراك المديرين في اإلدارة العليا لمنظمات األعمـال           بحثال تتجلى أهمية 
 إلى المعلومات ودورها في تعظيم القيمة بقصد الوصول         تقانةحول مفهوم وأهمية قدرات     

 منظمي، فضالً عن استفادة هذه المنظمات في تحقيق أهدافها عبـر تـشخيص              أفضل أداء 
السيما أن  و المعلومات في تعزيز األداء البيئي،       تقانةوتحديد أهم الجوانب المؤثرة لقدرات      

 إلىمنظمات األعمال اليوم تعمل في بيئة أقل ما يمكن وصفها بأنها ملوثة بقصد الوصول               
ة اإلدارة العليا في المنظمـات      فئن تحسين مجال تنمية وتطوير      فضالً ع . االستدامة البيئية 

 .العربية
 

  فرضية البحث
احـث  الب قـام وفي ضوء المسار المنهجي للبحث وسعياً لإلجابة عـن تـساؤالته،            

 في تعزيز األداء البيئـي مـن خـالل          التقنيةاإلستراتيجية  تؤثر  "صياغة فرضية مفادها    ب
 ". ومنتجاتهاإضافة القيمة على عمليات المنظمة

 في عـرض    المنهج الوصفي  حثا الب م اسـتخد  النتائج النهائية،  إلىلوصول  ة ا وبغي
على مجموعة من المصادر العربية واألجنبية، بقصد الحـصول         ، معتمداً   معالجته للمشكلة 

ـ ،  ا البحث على البيانات والمعلومات المسـتهدفة، وعلى النحو الذي يحقق أهداف هذ          ر عب
مل اشـت :  ثالثة محـاور   بحث متضمناً  ال وانطالقاً مما سبق، جاء هذا     . فرضيته منقق  التح

، كما عرض الثاني األداء      المعلومات في ظل الدور البيئي     تقانةاألول على مفهوم وأهمية     
ـ     أنموذجواألداء البيئي، وتم التعرف على إمكانية اعتماد         دخل لتعزيـز    سلسلة القيمـة كم

  .المناسبة بشأن الموضوع والمقترحات  االستنتاجات بتقديمبحث الاألداء البيئي، وانتهى
  

  Information Technology  المعلوماتتقانة
  The Concept & Importanceواألهمية المفهوم  .١

 المعلومات على أنهـا مجموعـة المجـاالت المعرفيـة مـن علميـة           تقانةبرزت  
تقنيـات المختلفـة     ال عنوتكنولوجية وهندسية وبيئية واجتماعية وإجراءات إدارية فضالً        

المستخدمة في هذه المجاالت لجمع البيانات والحقـائق المختلفـة ومعالجتهـا وتخـزين              
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علومات والمعرفة في    التي تركز على الم    تقانة فهي ال  ونقلها وبثها واسترجاعها،  ومات  المعل
 المعلومات على أنها مدى واسع مـن التقنيـات المتـضمنة            تقانةتعرف   إذأداء األعمال،   

ة البيانات وتداول المعلومات والمعرفة حول عمليات األعمال لتحقيـق أفـضل أداء             معالج
 أنهـا األدوات  إلـى ) Haag et. al, 2007, 4(ير ـيشكما . )٩، ٢٠٠٧ الجبوري، (تنافسي

بنية على الحاسوب وبرامجياته والتي تستخدمها المنظمة للتعامل مع المعلومات ودعم           ـالم
  .يدة لمعالجة البيانات في المنظمةالمعلومات والحاجات المتزا

ـ    تقانةتخدام  ـم توظيف اس  ـعندما يت  ـ  ـ المعلومات في المنظم ـ  ـة ضم ار ـن إط
وبالتكامـل مـع   " للقيمة المـضافة " نظاماً تقانةومة متكاملة للمعلومات تصبح هذه ال     ـمنظ
 تقانـة ، وهذا يعني إن أدوات ونظم )Alter, 2002, 42(م العمل األخرى في المنظمة ـنظ

 بحـث  ال اتفق هذ ي إذ.  والتوزيع جهيزالمعلومات ال تنفصل عن نظم اإلنتاج والتسويق والت       
 تقانـة  االتجاهـات المعاصـرة ل  إلـى في تطرقه ) ١٠، ٢٠٠٧ الجبوري،(مع ما جاء به    

 والتـي تتـضمن مجموعـة الـنظم         اتاإللكتروني –المعلومات على أنها تقنية الماديات      
 في سلسلة امتدت بـدءاً      جية، والتي أصبح لها دور جوهري     ا المعلوماتية واإلنت  ةاإللكتروني

 بإدارة عالقـات الزبـائن      اإلستراتيجية الجديدة وانتهاء  بعمليات التوريد لتشمل التطبيقات     
مة مع معطيات هذا    اً ومالء ويعد هذا الرأي أكثر انسجام    . بقصد تحقيق أفضل أداء منظمي    

 كل التطبيقات الحديثـة فـي منظمـات     المعلومات أصبحت تشملتقانةن  أل وذلك   ،البحث
 ما توفره من قيمة     إلى توفير المعرفة ووصوالً     إلىاألعمال المعاصرة من الدعم واإلسناد      

  .التكيف والبقاءألغراض مضافة ألعمال المنظمة وخصوصاً ما يتعلق ببيئتها 
لتي  حزمة متكاملة ومتنوعة من القدرات والمزايا ا        في طياتها   المعلومات تقانة تحمل

 في  اً مؤثر  عامالً الكفوء لها، والتي تعد   تدعم بشكل مباشر عمليات المنظمة عبر االستخدام        
كفاءة المعالجات العملياتية، وإنتاجية العاملين ودافعيتهم، وخـدمات الزبـائن ورضـاهم،            

 ميزة إستراتيجية للمنظمـة     حققوجزء مهم في تطوير العمليات والمنتجات التنافسية التي ت        
الرئيـسة،   المعلومات في تنفيذ عمليات األعمـال  تقانةكما تدخل كلفة . ق العالميةفي السو 

د اإلدارة المعاصـرة، وإنهـا تعـد        وار كبير لم   المنظمة وتحدٍ  دروا من م  أساسفهي جزء   
فـي مجـاالت األعمـال      مساحة دالية جوهرية ومهمة لألعمال بقصد إنجاح أي عمـل           

  .)O'Brien, 2003, 5( ييرة متسارعة التغمنظميبيئة وخصوصاً ضمن 
 المعلومات على أنها حزمة متداخلة ومتكاملة ومترابطة من القـدرات           تقانةتوصف  

خـالق  نظـر    تطوير مهارات التعلم والتفكير الجديدة التي ينـتج عنهـا بعـد              إلىتهدف  
ق إنتاجية العاملين للعمل وحل المشاكل البيئيـة علـى          ائوتجريدي، فضالً عن تطوير طر    

ـ نظمة وابتكار المنتجات المعلوماتية وتوضح األفكـار والطر       مستوى الم  ق والعالقـات   ائ
كما إن أساليبها المتطـورة هـي الركيـزة األساسـية ألداء     ). VCAA, 2005, 6(الجديدة 

اإلدارات المعاصرة في تنمية قدراتها التنافسية عبر تطبيقاتها فـي المجـاالت الـصناعية       
ج المنظمة مثل تحسين اإلنتاجيـة، وإدارة الجـودة         والخدمية من خالل مشاركتها في برام     

  ).Daft, 2003, 240(الشاملة، واإلبداع واالبتكار، وسالسل القيمة والتغيير اإلداري 
 المعلومات استخداماً لألدوات التي تزيد من إمكانية االبتكـار فـي            تقانةيعد تطبيق   

ظمة من عناصر اإلنتاج    الصناعة، وتؤدي للحصول على أفضل استخدام ممكن لموارد المن        
والموارد البشرية، فهي تقوم بتوليد عالقات جديدة وأساليب عمـل مبتكـرة فـي داخـل                

 إذ. )٢٩،  ٢٠٠٦ ياسـين، (المنظمة ومع اإلطراف والجهات المستفيدة في بيئة األعمـال          
 توفير المعرفـة بإشـكالها      إلى المنظمة يؤدي    إلى المعلومات   تقانةن إدخال    أ يرى الباحث 
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 المستفيدين منها داخل المنظمة لتحقيق األداء       إلىوباألخص المعرفة الحاسمة ونشرها     كافة  
المطلوب عبر اتجاهين رئيسين هما؛ ابتكار وإنتاج منتجات معلوماتية توضـح الخطـوط             

 وإعطائهـا   المنظمي توسيع مهارات التفكير     فضالً عن  والفرعية لألفكار الجديدة،     الرئيسة
  .بعداً مستقبلياً
  

ـــاإلس .٢ ـــة ةـتراتيجي ــ والقيم)The Technological Strategy (التقـني ة ــ
 Environmental)  للمنظمة في ظل الدور البيئـي )Added Value (ةـافــالمض

Role):  
 الخيارات التي تتخـذها المنظمـات فـي االسـتثمار       إلى التقنيةتشير اإلستراتيجية   

ها التنافسية، وتتـضمن االسـتثمار،   وتطوير ونشر الجوانب التقنية فيها بقصد تحقيق أهداف     
 الجوهريـة وخـصوصاً إدارة      وإدارة، واستغالل القدرات التقنية في اإلدارات الوظيفيـة       

م مع استراتيجيات األعمال    إدارة التسويق، والتي تدعم وتتالء    العمليات فضالً عن    اإلنتاج و 
 التقنية المتقدمـة    وكلما زادت المنظمات المعاصرة في تبنيها للجوانب      . في هذه المنظمات  

 تحـسنت اسـتراتيجيات     حديثـة  ال تقانةوتطوير المنتجات والعمليات المعتمدة على هذه ال      
وتتـضمن  ،   وبالتالي الحصول على مزايا تنافسية مـستدامة        التنافسية بشكل فاعل   أعمالها

  المطبقـة  تقانةخصائص ال و التي تتخذها المنظمات،     التقنيةالخيارات   ؛التقنيةاإلستراتيجية  
الممارسات واإلجـراءات   و الجديدة وتصميم المنتج والعملية،      في تسويق وإنتاج المنتجات   

 ,Harrison and Samson, 2002)  الحديثةتقانةة، والعمليات اإلدارية لنشر موارد الالمنظمي
25). 

 البد من التعرف على نقاط جوهرية منها الـنظم          التقنيةعند توضيح اإلستراتيجية    و
 إلـى ية للمنظمة، والعمليات والمنتجات والمنافع التسويقية المقدمة، ووصـوالً           الحال التقنية

 والمعرفة التـي    تقانة المعرفة بال  فإنلذلك  .  في المنظمة وقدراتها   تقانةتحديد جوانب هذه ال   
 عمليات ومنتجات   إلىوالقدرة على ترجمة تلك المعارف      تتعلق باألعمال التنافسية للمنظمة     

ـ     و. التقنية من أهم المتغيرات في اإلستراتيجية       دتع) خضراء(فعالة   دافها التـي تكمـن أه
فـي   في األعمال التنافسية الحالية من خالل التحـسين المـستمر            التقنيةبصيانة القدرات   

توسيع األسواق العالمية في األعمال التنافسية الحاليـة أو         العمليات اإلنتاجية والمنتجات، و   
الحصول على القدرات   الل إبداع العملية وإبداع المنتج، و     خاألعمال المستحدثة الجديدة من     

أصـبحت   .)Betz, 1993, 4 ( أو تطويرها داخليـاً  المتميزة من المصادر الخارجية،التقنية
 أكثر من مجرد بحث وتطوير سياسة، وإنما هي القدرة على التطـوير             التقنيةاإلستراتيجية  

ن المحتـوى   أإذ  . عن التعلم من خارج المنظمة     فضالً   ،)التعلم من الداخل   (تقانةالداخلي لل 
 االهتمـام   إلـى  في المنظمات المعاصرة يتجـه       التقنية والتحليلي لإلستراتيجية    لمفاهيميا

 عبر ثالثة اتجاهات مختلفة هي )Adler, 1989, 10(كما عرفه " مةالمواء/التوافق"بمصطلح 
من ثـم   ، و أوالً التقنيةتراتيجية  وقدرات اإلس األعمال  وحدة   موارد إستراتيجية    ؛توحيد بين ال

،  ثانيـاً  )حسب اإلدارات الوظيفية  ب(الوظيفي  الموقف التكنولوجي وممارسات صنع القرار      
 . ثالثاًالتعاضد بين ممارسات صنع القرارو

تعد الخصائص المتغيرة للمنافسة في عالم اليوم؛ التنـوع فـي األسـواق، والبيئـة       
 العالميـة، وانتـشار     التقنيةعاصرة، ونمو المعرفة    الخضراء كميزة تنافسية للمنظمات الم    

التقنيات التي تتعلق بتقديم المنتجات وغيرهـا عوامـل حاسـمة فـي تحديـد عناصـر                 
ة، وصف مستوى القـدرات      المستخدم تقانةنوع ال ( داخل المنظمة مثل     التقنيةاإلستراتيجية  
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ظمة، االسـتثمار فـي     ها من خارج المن    داخلياً أو شراؤ   تقانةنع وتطوير ال  ـ، ص ةـالتقني
زة التنافسية، الوقتية بالنسبة للنظم     ـاه المي ـال باتج ـستراتيجيات األعم البحث والتطوير إل  

 ,Harrison and Samson)وفي ضوء ذلك اقترح كـل مـن   . )Adler, 1989, 10 ()التقنية
مجموعة من الممارسات لتعظيم القيمة في المنظمات المعاصرة مـن خـالل    (26 ,2002

 والرؤيـة التـي     التقنيـة فهم القاعدة    منها؛   ،نفيذيين فيها  من قبل المديرين الت    تقانة ال إدارة
 الرئيـسة التعاضد بـين األنـشطة       للحصول على الميزة اإلستراتيجية، و     تعتمدها المنظمة 

والمساعدة للمنظمات حول وظائف إدارتي العمليات واإلنتاج من جهة والتسويق من جهة            
، التقنيـة العتماد على المعرفة افة القيمة المقدمة من المنظمة وباأخرى، والتركيز على إض  

التركيـز  ظمة من خالل نظم معلومات األعمال، و      توحيد جميع وظائف األعمال في المن     و
للميـزة التنافـسية عبـر      ) اإلبداع/االبتكار( في استخدام    اً حاسم عامالًبوصفه  على الوقت   

 إذ تـسـتطيع    .يات االجتماعية نحو األسـواق     للمنظمة والمسؤول  التقنيةتوضيح القدرات   
المنظمات زيادة القيـمة المضافة على أعمالها من خالل تبنيـها لقـدرات نظـم تقانـة              

 والتسويقية والمنتجات عبر    المعلومات من خالل االبتكـار واإلبداع في العمليات اإلنتاجية       
 ,Harrison and Samson, 2002(في أعمالها ) الكلفة المنخفضة، والتميز(ن أساسيين جانبي

تعزيز القيمة   تساعد في     التي  المعلومات تقانةنظم  ل  يوضح بعض األمثلة   ١  والجدول .)26
  .المضافة

  
  ١الجدول 

  تعزيز القيمة المضافة تساعد في  التيومات المعلتقانةنظم بعض األمثلة ل
جوانب 
ي العمليات االبتكار واإلبداع ف االبتكار واإلبداع في المنتجات التأثير

 اإلنتاجية
االبتكار واإلبداع في العمليات 

 التسويقية

الكلفة 
 المنخفضة

  نظم هندسة اإلنتاج
  المشروع علىنظم الرقابة

  نظم هندسة العملية
  نظم سيطرة العملية
  نظم سيطرة العمل
 نظم إدارة الخزين

  اإللكترونينظم التسويق 
  ةاإللكترونينظم التجارة 
 ةونياإللكترنظم المزادات 

 التميز

  قاعدة بيانات البحث والتطوير
  اإللكترونيالبريد 

  التصميم بمساعدة الحاسوب
 نظم التصنيع المتكامل

  نظم التصنيع بمساعدة الحاسوب
  نظم ضمان الجودة
 نظم تقويم المجهزين

  إدارة عالقات الزبائن
  التسويق الرقمي الشبكي

 التسوق عبر محركات البحث

  باالعتماد على؛ بتصرف الباحث : المصدر
دراسـة لمنظمـات    : ثر نظام المعلومات اإلستراتيجية في متطلبات التصنيع األخضر       أ،  ٢٠٠٧النعمة،   *

  . ١٦، صكلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصلمختارة في الموصل، أطروحة دكتوراه، 
 ١٧٠ عمان، ص–، دار المناهج  التسويق تكنولوجيا،٢٠٠٤يوسف والصميدعي،  *
  

للتقدم التكنولوجي في المنظمات دوراً جوهرياً في إضافة القيمـة عبـر رفـع              إن  
تالي اإلنتاجيـة الكليـة للمنظمـة،        رفع إنتاجية العامل وبال    إلى مما يؤدي    ،إنتاجية المكائن 

إذ تعرف التقانة البيئية بأنهـا أداة       .  الحد من التأثيرات السلبية تجاه بيئة المنظمة       فضالً عن 
قرار على فهم التأثير المحتمل الستخدام التقانة الجديـدة، عبـر إعطـاء            لمساعدة صانع ال  

 تكاليف هذه التقانة والمنـافع النقديـة وآثارهـا البيئيـة واالقتـصادية              إلىنظرة تقويمية   
كما يكمن هدف تقويم هذه التقانة في المساعدة على القيام باختبارات قائمـة             . واالجتماعية
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فمن خـالل   . التي تكون منسجمة مع األداء البيئي األفضل      على أساس علمي بين التقانات      
استخدام سياسات التقانة البيئية يتم الحصول على المزيد من المعلومات والمعرفـة حـول              
أفضل الطرائق واإلجراءات ذات الطبيعة الخضراء، وتشخيص المشاكل البيئية المحتملـة           

. )٥٣،  ٢٠٠٧ الطـائي، (اء المشروع   والتكاليف التي يمكن تحديدها وتجنبها منذ بداية إنش       
 دور اإلستراتيجية التقنية في تعزيز قيمة المنظمة فـي ظـل الـدور    ١كما يوضح الشكل   

 . البيئي
  

  
  ١الشكل 

 مساهمة قدرات تقانة المعلومات في تعزيز قيمة المنظمة في ظل الدور البيئي
 بتصرف الباحث باالعتماد على: المصدر

Hockerts, K. (2001), "Corporate Sustainability Management – Towards Controlling 
Corporate Ecological and Social Sustainability ", In: Proceedings of Greening of Industry 
Network Conference, 21 – 24 Jan, Bangkok, P10. 
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ت األعمـال فـي     مخرجافي تحقيق    اً جوهري عامالً المعلومات ونظمها    تقانة تعد   إذ
  المقترحة مـن قبـل      األعمال  وحدات ن العديد من استراتيجيات   أالمنظمات المعاصرة، إذ    

)Porter(   عام )تؤثر في القيمة المضافة المستقبلية للمنظمات مـن خـالل نقـاط             )١٩٨٥ 
 المعلومات وإستراتيجية المنظمة مـن جهـة،   تقانة العالقة بين ؤدي، حيث ت التقنيةالتحول  

  وابتكار المنتج والعملية وتطويرهما من جهة أخرى دوراً جوهريـاً          التقنيةيجية  واإلسترات
في تحقيق األداء التنافسي المطلوب من خالل التغذية العكسية المتكررة بـين إسـتراتيجية        

عمليـة بنـاء     أن ويـرى الباحـث      .)٢٨،  ٢٠٠٦ ياسين،( التقنيةاألعمال واإلستراتيجية   
المقدرة علـى   ويق القيمة المضافة لعمليات ومنتجات المنظمة        تحق هم في ست التقنيةالقدرات  

  .تجنب المخاطر المختلفة وإدارة األزمات في بيئة األعمال
  

  المفهوم والتطور واألنواع:  المعلوماتتقانةقدرات  .٣
Information Technology Capabilities: The Concept & Development & Types  

تحقيـق  ) Resource-Based Approach(مـوارد  يفترض المدخل المعتمد على ال
 الخاصة بها، والتي تـم االسـتثمار فيهـا،          بط بين أداء المنظمة مع الموارد والقابليات      الر

 المعاصرة مجموعة من المـوارد      إذ تمتلك المنظمات  . بقصد تحقيق أهدافها واستراتيجياتها   
ي تحقيق أداء متميز فـي األمـد       وبالتال ، والتي تمكّن من تحقيق التفوق التنافسي      والقابليات
 المعلومات بمثابة عوامـل  تقانةتعد قدرات و. )Wade and Hulland, 2004, 109(الطويل 

لى أنها قـدرات   المعلومات عتقانة عرفت قدرات إذ أداء تنافسي، إلىسمة في الوصول    حا
تي تـشكل   افسية وال ـراتيجياتها التن ـ منظمات األعمال في صياغة است     إليهاداخلية تستند   

ؤكد ـوتــ. )Sambalmurthy and Zmud, 1992, 17(زة التنافــسية ـاس للميـــاألســ
)Bharadwaj, et. al, 2002, 4(قابليات المنظمـة فـي االكتـساب    معدن هذه القدرات ت بأ 

 المعلومات وتشكيل ودعم اسـتراتيجيات األعمـال        تقانةوالنشر واالرتقاء بمصادرها من     
دالة مـن دوال التوجـه االسـتراتيجي         بأنهاويرى الباحث    .ونشاطات سلسلة القيمة فيها   

 المعلومـات ونظمهـا   تقانـة  من أدوات     اكتساب قابلياتها  إلى الهادف   ،للمنظمة نحو بيئتها  
 ميزة  لتحقيق بقصد إضافة القيمة لعملياتها ومنتجاتها       الرئيسةودمجها مع تطبيقات األعمال     

  .تنافسية مستدامة
 المعلومات لمنظمات األعمـال  تقانةالحاصل في قدرات    التطور أنويالحظ الباحث   

  تطور فإن) RBA( المدخل المعتمد على الموارد      إلىمن خالل االستثمار فيها، وبالرجوع      
 القدرات داخل المنظمة يعتمد على مدى االستفادة منها في عمليات األعمال األساسية             هذه

باالعتماد على ما تضيفه هذه القـدرات      األسواق العالمية، و   إلىوفي تقديم منتجات متميزة     
د ـ فق ، الحالي بحث وتماشـياً مع توجهات ال    .ة مضافة لتحقيق أفضل أداء منظمي     من قيم 

ـَد البـاحث    ب ـ المعلومات، والتي أخذت النس    تقانة أربع قدرات أسـاسية ل    تبني إلىعم
 ،(Bhatt and Grovre, 2005)، و)Bharadwaj, et. al, 1999(اق البـاحثين  ـاألعلى من اتف

 العنـزي، ( : اسـتعراض لهـا  يفيما يـأت و. )٢٦، ٢٠٠٨ العنزي،(، و)Zhang, 2005(و
٢٧، ٢٠٠٨(  

  
   المعلوماتتقانةقدرات البنى التحتية ل -أوالً

 المعلومات المعتمدة عليها، والتـي      تقانةمجموعة متكاملة من خدمات البنية التحتية ل      
إن االستثمار في هذه    . بادرات الجديدة في المنظمة   تكون متاحة لدعم التطبيقات الحالية والم     
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 في المزايا التنافسية للمنظمة على األمدين البعيـد والقريـب، فهـي             اًالقدرة يمثل استثمار  
عملية االستثمار في توفير المعلومات والمعرفة لألعمال األساسـية للمنظمـة، وزيـادة              

 تؤدي هذه القدرة    .ع التغيرات البيئية  المرونة الستراتيجيات األعمال األساسية في التكيف م      
المـشاركة بالمعلومـات    تعيين وتطوير التطبيقات بسرعة، و     األداء المتميز من خالل      إلى

لة التجهيز عبر األعمال    تنفيذ معالجة التعامالت اليومية وإدارة سلس      المنتجات، و  حول كافة 
عبـر الوحـدات    ) ضـد ة التعا إدار( تحقيق التداؤب    أجلاستغالل الفرص من    المختلفة، و 

إذ تقدم هذه القدرة الدعم المناسب إلدارة العمليات ومنتجات المنظمة من خـالل              .ةالمنظمي
توفير االمتداد وااليصالية لتصميم وإدارة العملية وارتباطاتها مع زبائنها ومجهزيها، فضالً           

ـ     رؤيـة واضـحة أ     أجلاء التحليالت من    عن تصميم المقاييس وإجر    ات ثنـاء أداء العملي
قصد إعـادة   المختلفة في وقتها الحقيقي، وتكاملها، وكشف انحرافاتها عن المخطط فعالً، ب          

 .كبر وأسرع للعملياتتصميم وتشكيل استجابة أ
  

   المعلوماتتقانةقدرات الموارد البشرية ل -ثانياً
 المعلومات بوصفها األداة التي يمكـن مـن         تقانة هذا النوع من قدرات      أهميةتبرز  

قيق حالة االرتباط بين المتطلبات العملياتية والتشغيلية للمنظمات األعمـال فـي            خاللها تح 
 الـسرعة فـي اتخـاذ    إلىهذا التكامل بين عمليات األعمال يؤدي . تحقيق القيمة المضافة 

المواقف تجاه التنافس في البيئة من خالل جعل وحدات األعمال أكثر تميزاً عبـر توقـع                
مـسبوق  غيـر   مال وإبداع أو ابتكار منتجات ذات قيمة بشكل         االحتياجات المستقبلية لألع  

تعد هذه القدرات المدى الواسع لفهم عمليات األعمال وتكاملها، وتوجيه          . مقارنةً بالمنافسين 
 تقانـة حل المشكالت، إذ يمكن تحديد األبعاد الجوهرية لمهارات الموارد البـشرية فـي              

ى إليها تفوق المنظمات وإبداعها بشكل كبير       والتي يعز : المهارات الفنية (المعلومات وهي   
 ذلك الخبرة التي تحدد قدرة المنظمة       إلى المشاكل الفنية واإلدارية، ويضاف   من خالل حل    

 :المهارات اإلداريـة  ( ،)ة المستدامة على التطوير السريع ألنظمتها الخاصة بالميزة التنافسي      
فضالً عن التنسيق والتفاعل البيني      ، المعلومات تقانةوتشمل فهم وتطوير وتشغيل تطبيقات      

 ).مع مجتمع المستفيدين وفن القيادة وإدارة المشاريع والعالقات مع البائعين
 

   المعلوماتتقانةقدرات موارد العالقة ل -ثالثاً
 المعلومـات   تقانة ومديري   الرئيسةوتتمثل بالعالقة الجوهرية بين مديري الوحدات       

لية تعاون واستيعاب وشراكات، إذ تعرف على أنهـا          عم دفي منظمات األعمال، والتي تع    
زبـائن، والمجهـزين،    ال(مستوى عال من الثقة المتبادلة بين الشركة وشركائها الرئيسين          

 إلـى ، فهي مستوى متميز من االتصال والتنسيق ذو اتجاهين من و          ) وغيرهم والموزعين
ن بعدين أساسـيين     المعلومات ضم  تقانةتصنف قدرات موارد عالقة     و. منظمات األعمال 

 وتتضمن تعزيز الشراكات الفنيـة بـين مـزودي       : المعلومات تقانةشراكات أعمال   (هما  
 تقانـة الـروابط الخارجيـة ل     فـي منظمـات األعمـال، و       تقانة ومستخدمي هذه ال   تقانةال

ـ           :المعلومات ي  والمتمثلة بالروابط بين وظائف أنظمة المعلومات وأصحاب المـصالح ف
ذه القدرات تمثـل مـصدراً مهمـاً         ه فإن على الموارد    دخل المعتمد ومن خالل م  ). البيئة
إن نجاح المنظمة في تكوين الثقة المتبادلـة        قيمة المضافة لسببين أساسيين هما؛      قيق ال لتح

 المعلومات ووحدات األعمال األخرى وتفاعلهـا يـساعد فـي تـدفق             تقانةبين مجاميع   
 د األجزاء المقومة الرئيـسة للبنـى      حن أ إ و .المعلومات ونشر المعرفة في إنحاء المنظمة     
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 المعلومات  تقانة المعلومات هي الثقة التي تتطور بين مجاميع         تقانةالتحتية لموارد العالقة ل   
 التحتيـة    البنـى  فإنالثقة يتطلب بعض الوقت     ن نشر وتطوير    ، وبما أ  الرئيسةوالوحدات  

 .ة لتفوق المنظمة وقيمتها المضافللعالقة تمثل مصدراً
 

   المعلوماتتقانةقدرات الدينامية ل ال-اًرابع
ن منظمات األعمـال     أ  المعلومات، إالّّ  تقانةعلى الرغم من أهمية القدرات السابقة ل      

سي مع مثيالتهـا    وفي إطار البيئات ذات التغيير المتسارع والشديد وحاالت الصراع التناف         
بامتالك قـدرات تـساعد      االهتمام    األنظار متجهة نحو   ي تبق بقصد تحقيق التفوق التنافسي   

 تجاوز التهديدات والمخاطر البيئية، فضالً عن السعي الستغالل الفـرص المتزايـدة             على
التي تنشأ نتيجة البيئة التنافسية، وهي القدرات الدينامية والتي تعرف على أنهـا عمليـات          
المنظمة التي تستخدم الموارد الداخلية والخارجية وعلى وجه الخصوص فـي العمليـات             

 توليـد المـضاهاة للتغيـرات       أجلة من   المنظميالتي توحد وتعيد تشكيل وكسب الموارد       
 .هاواالستفادة من   تمثل تحديد فرص السوق    :القدرات التكيفية  (السوقية في البيئة، وتتضمن   

 قيمـة المعلومـات الخارجيـة الجديـدة واسـتيعابها            تمثل إدراك  :القدرات االستيعابية و
مـة  تجات أو األسواق الجديـدة عبـر مالء   تمثل تطوير المن:داعيةالقدرة اإلب و .وتطبيقها

 ).التوجه اإلبداعي في العمليات
 

  Performance & Environmental Performance األداء واألداء البيئي
) Marketing(هـو عـصر التـسويق       من القرن الماضي     كان عصر الستينات     اإذ

وعصر ) Quality Initiatives(الجودة ر الثمانينات هو عصر المبادرات الخاصة بـوعص
 العقـد األول مـن القـرن    فإن، )Customer Service(التسعينات هو عصر خدمة الزبون 

فقد تحول العالم مـن  ) Performance Measure(الحادي والعشرين هو عصر قياس األداء 
، ٢٠٠٤ المحمـدي،  (بة واآلن أصبح قياس أداء األعمــال       عملية المحاس  إلىعملية العد   

فاألداء وقياسـه  ). Environmental Performance( وخصوصاً ما يتعلق باألداء البيئي ،)٢
اح أو فشل المنظمات المعاصـرة فـي تحقيـق          ـؤ بمدى نج  ـوهرياً للتنب ـيعد محوراً ج  

  .استراتيجياتها وأهدافها في بيئة األعمال
  
 The Concept and Measurementالمفهوم والقياس  .١

 فـضالً عـن     ،ي منظمة في بيئتها وتحقيق خططها اإلسـتراتيجية       إن جوهر بقاء أ   
نجاحها أو فشلها في مواكبة التغييرات والتطورات المستمرة يتم من خالل قدراتها علـى              

، كما تمكن المعلومات المسترجعة من بيئة المنظمة من قياس           والبيئي المنظميقياس أدائها   
يعـد  و. إجراء عمليات التحسين والتفوق  مدى تحقق األهداف المخططة ومدى قدرتها على        

 يتضمن العديد من المصطلحات الخاصة بالنجاح والفـشل، الكفـاءة           اً واسع اًاألداء مفهوم 
إذ يشير  . والفاعلية، ومقارنة األداء الفعلي باألداء المتوقع، وغيرها من العوامل المتعلقة به          

ع ـ المحددة وفي ضوء تفاعلها م      قدرة الشركة على تحقيق أهدافها وفق المعايير       إلىاألداء  
  .(Daft, 2003, 10)ة فيها بسلوك كفوء وفعال ـة نتيجة استخدام الموارد المتاحـالبيئ

 األداء المنظومة المتكاملة لنتاج أعمال المنظمة في بيئتها، فهـو المخرجـات             دويع
ك ذات القيمة التي ينتجها النظام على شكل سلع وخدمات، نتيجـة التفاعـل بـين الـسلو                

 فهي انعكاس لكيفية استخدام المنظمة لمواردها واستغاللها بالطريقـة     ،نجازاإلوالتصرف  و
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 الفكرة األكثـر اتـساعاً    هواألداءف .التي تجعلها قادرة على تحقيق استراتيجياتها في البيئة    
: البقـاء (لفاعلية المنظمة التي تعكس قدراتها وقابليتها على تحقيق أهدافها طويلـة األمـد    

استغالل المـوارد   : االندماج الفاعل في البيئة، والنمو    : وق التشغيلي والمالي، والتكيف   التف
 ,Hanger and Wheelen) من خالل االستجابة للمتغيرات البيئية والتأقلم معهـا ) ةالمنظمي

1998, 231).  
 في إدارة الضغوط بين اإلدارات الوظيفيـة بقـصد          اً جوهري قياس األداء عامالً  يعد  
لمنظمـات  ) Excellence Performance(األداء المتميـز  ف. فرص النمو في البيئةاستغالل 

ين، الزبـائن، والعـامل   ( قدرتها على تحديد احتياجـات أصـحاب المـصالح           األعمال هو 
حقق المكانة الذهنية   ت، فلن ت  )البيئة الخضراء (في بناء    ورغباتهم) والموزعين، والمجهزين 

ن خالل عمليات االبتكار واإلبداع في عمليات األعمـال          م التي تطمح إليها المنظمات إالّ    
 وجذب الزبـائن،    ،تطوير المنتجات والعمليات الحالية، وتقديم المنتجات الجديدة      (األساسية  

لكي تتمكن تلك المنظمات من تحقيـق أهـدافها فـي إرضـاء     ) واختزال النفقات وغيرها 
، )مادية، وبشرية، ومعلوماتية  مالية، و (ة  المنظميأصحاب المصالح عبر تخصيص الموارد      

يتين همـا؛   كما يتطلب تحقيق األداء المتميز مهمتين رئيـس       .  لها  اإلدارة الفاعلة  فضالً عن 
قدرة المنظمة على دعـم     ساسية والداعمة بشكل فاعل وكفوء، و     إدارة المنظمة لعملياتها األ   

على رة باستمرار، و  ير هذه العمليات والمنتجات على وفق المتطلبات المستقبلية المتغي        يوتغ
 .)Kotler, 2000, 41( وفق إستراتيجية المنظمة
، مما   تواجه منظمات األعمال   كأزمات  البيئية العالمية بشكل مستمر    وتبرز التغيرات 

 حلول مستعجلة حول تأثير عمليات األعمال على بيئة المنظمة، إذ أصـبحت             هايتطلب من 
هـا التنافـسي    تحسينات على أدائ جازإنومشاكل في   المنظمات المعاصرة تواجه صعوبات     

هم تلك الصعوبات والمـشاكل تتمثـل       ظمة، وأ بقصد بناء بيئة خضراء مثالية خاصة بالمن      
بالصورة الذهنية لدى زبائن المنظمة، فضالً عن الكيفية التي تستخدمها المنظمة في تكييف             

 ، البيئية منهـا   يق أهدافها وباألخص  معمارية هياكلها بقصد صنع قرارات إستراتيجية لتحق      
المتميز  لجوانب األداء     مكمالً اً جانب وصفه أهمية األداء البيئي ب    هذه المنظمات لذلك أدركت   

 ,Claver, et. al, 2006) ها البيئيئعبر العمل إليجاد مؤشرات ومعايير واعتبارات لقياس أدا
  ).تنافسيةميزة  ( يوضح أهمية األداء البيئي باعتباره قيمة مضافة مدركة٢ والشكل .(2
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  ٢الشكل 
  )ميزة تنافسية(ه قيمة مضافة مدركة أهمية األداء البيئي بوصف

، التكامل بين استراتيجيات التصنيع الفعال وأساليب التصنيع الرشـيق          )٢٠٠٨(السمان   :المصدر
رة من المنظمات   دراسة تطبيقية في مجموعة مختا    : وأثرهما في تعزيز األداء العملياتي    

، كليـة اإلدارة    )غيـر منـشورة   (الصناعية في مدينة الموصل، أطروحـة دكتـوراه         
 .واالقتصاد، جامعة الموصل

  
  من نظام اإلدارة في المنظمـة، والتـي تتـضمن هـيكالً            اً اإلدارة البيئية جزء   دتع
  سلوك بيئي معـين    ممارسات، وإجراءات، ومصادر بقصد إنجاز    ، ومسؤوليات، و  اًتنظيمي

طـة بهـا، إذ     ي، عبر تقليل تأثير عمليات األعمال للمنظمة على بيئتهـا المح          واإلبقاء عليه 
ويرى . )Correa, et. al, 2007, 2(سية وأداء اقتصادي ـاألداء البيئي بأنه ميزة تنافيعرف 

)Perotto, et. al, 2007, 4(ن األداء البيئي هو عملية قياس النتائج إلدارة المنظمات فيما  بأ
  . وغيرها)هداف البيئية، والخطط البيئيةالسياسة البيئية، واأل(ص الجوانب البيئية مثالً يخ

 التـأثير البيئـي    األداء البيئـي بوصـفه  إلى )Claver, et. al., 2006, 2(كما يشير 
 ميزة تنافـسية مـن      دالحاصل نتيجة ممارسات عمليات األعمال للمنظمة على بيئتها، وتع        

منظمة على المهارة أو الخاصية أو المعرفة البيئية التي تزيد مـن            خالل هيمنة وسيطرة ال   
وتنظـر  . على المنافـسين لهـا     التفوق   إلى، وتسمح لها بالوصول     وفاعلية المنظمة كفاءة  

 دارة بخـصوص   األداء البيئي بأنه منهج لتسهيل قـرارات اإل        إلى )٩،  ٢٠٠٥ عبدالحليم،(
 وجمع وتحليل البيانات وتقـديم المعلومـات        لمنظمة باختيار المؤشرات،  ئة ا بيالحفاظ على   

 وفـي النهايـة     ، وإعداد التقارير وتوصيل المعلومات والفحص الدوري      قاً لمعايير البيئة  وف
  . والذي يساعد على تعزيز المكانة الذهنية لدى الزبائن تجاه المنظمةتطوير هذا المنهج

 نوع القیمة المضافة

 الكلفة

التسل

الجود

 الخدمة
 المرونة

 البیئة

سیة
ناف
الت

یة 
سبق

األ
 

التقانات المستندة على  مصدر األسبقیة التنافسیة

 المعلومات

التقانات المستندة على 

 التصنیع

 أدنى كلفة أعظم قیمة

 ١٩٥٠ ١٩٦٠ ١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٢٠ خط الوقت
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المنظمـة وعملياتهـا    ن أنشطة    عملية مستمرة وشاملة للتأكد من أ      قياس األداء  ديع
توضح مقـاييس األداء كيفيـة      . مطابقة لما هو مخطط لها بقصد تحقيق أهدافها المستقبلية        

 قيـاس أداء    فإنة أفضل من األداء السابق، لذلك        األعمال المستقبلية المنظمة بصور    إنجاز
 الباحث ويرى .)Claver, et. al., 2006, 2(ن يكون مهتماً بالفاعلية والكفاءة المنظمة يجب أ

، فضالً عن تطور    مرور الزمن بن قياس األداء لمنظمات األعمال عملية ديناميكية تتغير         أ
فقياس األداء هو تقديم بيانات ومعلومات كمية أو وصفية عـن           . غراضهامقاييس األداء وأ  

، فضالً عن كونها أداة تساعد علـى فهـم          بإنتاجهاالعمليات والمنتجات التي تقوم المنظمة      
 .تحسين ما تعمله المنظمةوإدارة و

ـ  اً جوهري اًنوتبرز أهمية قياس األداء البيئي كونه مكو        مـن األداء المتميـز      اً وهام
 تتجه المنظمات المعاصرة على نحو       منها؛ أسبابمال المعاصرة، وذلك لعدة     لمنظمات األع 

واعـد   المتزايد مـن الق    في البيئة، والتي جاءت نتيجة للكم     متزايد لتحمل مسؤولية أعمالها     
تعد عملية توثيق مؤشرات قيـاس األداء        كما   داء البيئي وقياسه،  والتعليمات للكشف عن األ   

لتي تتـضمن تحقيـق     البيئي بشكل موثوق ضرورية لتجهيز المعلومات التخاذ القرارات ا        
تخصيص موارد المنظمة المحدودة لحل المشكلة البيئية يتطلب         فضالً عن    األهداف البيئية، 

 .)Claver, et. al., 2006, 2 (لدعم منافع مثل هذه األعمال اً مقنعدليالً
 تـأطير األداء البيئـي، وجعلـه معيـار          إلىن في منظمات األعمال     يميل المديرو 

هناك العديد مـن المقترحـات   أن إذ .  األداء المتميزإلى في الوصول    وأخالقياستراتيجي  
طبيقها لقيـاس أداء المنظمـة فـي        والمداخل المختلفة التي تم تقديمها والتقنيات التي تم ت        

السنوات القليلة الماضية منها التقييم الذاتي، والعائد على االسـتثمار، ونظـام قيـاس أداء             
، فضالً عن نماذج تميـز      اإلحصائية الرقابة، وضبط العملية     أساسهالعملية، وتدفق العمل    

ج فـي الواليـات     ديمنك في اليابان، ومـالكوم بالـدري      (األداء لمنظمات األعمال كجوائز     
وغيرهـا  ) األردن فـي    ، والملك عبداهللا الثاني للتميز    أورباالمتحدة، والجودة األوربية في     

 أنـشطتها هناك مجموعة من الجهود والدراسات كرسـت        أن  كما  . )١١٣،  ٢٠٠٨ طه،(
 ,Hockerts) بنظر االعتبار القضايا البيئية منها ما جاء بـه  تأخذلتطوير نظم لقياس أداء 

 فيه على إمكانيـة اعتمــاد   أكد في اقتراح نظام لقيـاس األداء البيئي والذي (10 ,2001
فـضالً  .  للمنظمة الرئيسةمجمـوعة من المؤشرات لقياس األداء البيئي ضمن المستويات         

وهـو اختصار لعنوان شبكة العمل األوربية لدراسات       ) ENAPS( نظام قيـاس األداء     عن
التـي قـدمت   ) European Network For Advance Performance Studies(األداء المتقدم 

ـ  ـي من خ  ـاس األداء البيئ  ـمجموعة من مؤشرات لقي     أساسـية الثة مـستويات    ـالل ث
، وهو ما أكد    )١١٠،  ٢٠٠٧ النعمة،(ي المنظمة   ـف) االستراتيجي، والتكتيكي، والعملياتي  (

ـ ـ، وكم)Claver, et. al., 2006, 5( ،)Correa, et. al., 2007, 7(عليه كل من  ح ـا موض
  .٣، ٢ي الجدولين ـف
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  ٢الجدول 
  )Hockerts, 2001(مؤشرات قياس األداء البيئي من وجهة نظر 

المستوى 
 التنظيمي

المؤشر 
  المؤشر الفرعي الرئيس

 االستدامة البيئية كعنصر نظامي لثقافة المنظمة 
 التحفيز البيئي 
  البيئيالوعي  

مستوى الهدف 
 االستراتيجي

 المهارات البيئية المطلوبة 

تطوير المنتجات ذات الكفاءة البيئية، تطوير العمليات ذات الكفاءة البيئية، نسبة ( االبتكار البيئي
 ) المنتجاتإجمالي المنتجات، نسبة المنتجات الخضراء إجماليالمنتجات الجديدة 

تصميم دورة 
 الحياة 

تأثيرات البيئية للمنتجات والعمليات خالل دورة الحياة الكاملة، نسبة تقليل ال(
المنتجات والعمليات التي تم تقييم دورة حياتها، درجة المؤشر البيئي لكل قيمة 

 )مضافة

مستوى األعمال 
 الرئيسة

نظام اإلدارة 
 البيئية

 الحاصلة على األقسامتطوير الكفاءة التشغيلية للمنتجات والعمليات، نسبة (
 )ستفيد من الماوىااليزو، عدد الشك

 التسويق البيئي

حصة سوقية نتيجة االبتكارات البيئية، نمو الوعي البيئـي،         : زيادة المبيعات  . ١(
  )صورة ذهنية للمنتجات الخضراء

زيادة نسبة الزبائن المهتمين بـالجودة البيئيـة،        : الحفاظ على والء الزبون    . ٢(
  )البيئة كعنصر في الشراءزيادة نسبة الزبائن الذين يحددون 

، زيـادة نـسبة     أعلـى  هامش ربـح     إلىالتميز البيئي يؤدي    : قيمة الزبون  . ٣(
المنتجات ذات التميز البيئي، زيادة نـسبة الزبـائن المهتمـين بالمنتجـات             

 )الخضراء

تكلفة المواد الخام، الطاقة، صرف النفايات، الـضرائب        (تقليل تكاليف التشغيل     الكفاءة البيئية
  ")CO2"ية، تكاليف متوقعة مستقبلية كضرائب على إنتاج البيئ

تكلفة القروض البنكيـة، تكلفـة      تكلفة حقوق الملكية،    :  المال رأستقليل تكلفة   ( إدارة الخطر
 )مينالتأ

مستوى النتائج 
 المتحققة

المسؤولية 
 ) الملموسة وغير الملموسةاألصولزيادة الشهرة مجموع : زيادة قيمة العالمة( االجتماعية

   الباحث باالعتماد على وجهة نظرإعداد: المصدر
Hockerts, K. (2001) "Corporate Sustainability Management – Towards Controlling Corporate 
Ecological and Social Sustainability", In : Proceedings of Greening of Industry Network 
Conference, 21-24. Bangkok, P 10. 
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  ٣جدول لا

  )ENAPS(مؤشرات قياس األداء البيئي من وجهة 
المستوى 
  شرح المؤشر نوع المؤشر التنظيمي

وجود إستراتيجية أو 
سياسة بيئية تجاه 

 المنافسين

، )ليس التفكير فقط  (مالحظة ذلك عن طريق الواقع العملي في البيئة         
بهـا منظمـات    فالبيئة تضم جودة الحياة في المجتمعات التـي تعمـل           

 .األعمال

 االهتمام البيئي الحقيقي 
 البيئية البارزة على السطح، ولكن أيضاً       اإلخطار تجنب   ال يعني وهذا  

الكفاح المستمر لتقليص أي تأثير سلبي على الطبيعـة والمنبعثـة مـن             
 . أنشطة المنظمة

 في تحسين اإلسهامات
 البيئة

ف البيئي الصادق هـو      مدمرة للبيئة، فالموق   أضرارتجنب إحداث أي    
 التـدمير البيئـي المتحقـق مـن         إلصالح طرائق   وإيجادمحاولة تقديم   

 عملياتها

 االستراتيجي

 معتمدة في المنظمةتضمن هياكل ومسؤوليات وإجراءات بيئية ت وجود إدارة بيئية

استعمال الطاقة والمـوارد     والتلوث المترتبة على     مستويات النفايات  الخيارات اإلستراتيجية
 ير القابلة للتعويضغ

محتويات للبدائل 
المؤذية لمشتريات 

المنتجات الداخلة من 
 المجهزين

عمال الطاقة والمـوارد    مستويات النفايات والتلوث المترتبة على است     
  للتعويض في عمليات التحويل الخاصة بالمنظمةالقابلةغير 

محتويات للبدائل 
المؤذية للمنتجات 
 إلىالخارجة والمسلمة 

 لسوقا

مستويات النفايات والتلوث المترتبة على استعمال الطاقة والمـوارد         
القابلة غير للتعويض في المنتجـات المـسلمة للزبـائن أو الـصنفين             

 .اآلخرين

 التكتيكي

درجة الحفاظ العام 
 لدورة حياة المنتج

تشجيع على إعادة االستعمال والتدوير للمنتجات الداخلـة        المن خالل   
 .والمكونات والموارد

 التعديل أو إجراءات
 تطوير المنتج

 \عدد عناصر أو مكونات المنتج المـدورة        = (نسبة التصميم التدوير    
 %١٠٠) * العدد الكلي لعناصر المنتج

 التعديل أو إجراءات
 تطوير العملية

عدد خيارات التصميم التي تقلص = (نسبة التصميم للتصنيع األخضر     
 %١٠٠) *  العدد الكلي لخيارات التصميم\منتج التأثير البيئي السلبي لل

عملية األعمال للحصول 
 على التزام الزبون

حصل على الملصق   المبيعات منتج   = ( األخضر   جالمنتنسبة مبيعات   
 %١٠٠)* المبيعاتإجمالي \األخضر 

عملية األعمال لخدمة 
 الزبون

ع أو  عدد المنتجات المـسترجعة للتـصني     = (نسبة المنتجات المعادة    
 %١٠٠) * العدد الكلي للمنتجات المباعة\إعادة االستعمال 

 العملياتي

 إلـى الخردة أو التلوث المتولـد والمـؤدي        = ( نسبة تأثير الصيانة     عمليات الدعم الثانوية
 %١٠٠)* المبيعاتإجمالي \صيانة ضعيفة 

تيجية في متطلبات   ، اثر نظام المعلومات اإلسترا    ٢٠٠٧النعمة،  : بتصرف الباحث باالعتماد على   : المصدر
كليـة اإلدارة   دراسة لمنظمات مختارة في الموصل، أطروحـة دكتـوراه،          : التصنيع األخضر 

  .١١٤، صواالقتصاد، جامعة الموصل
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 كمدخل لتعزيز األداء البيئي) Value Chain Model( سـلسـلة القـيمة أنموذج . ٢

 عملية وضـع    إلىحتى عقود قليلة مضت، كانت تنظر منظمات األعمال المعاصرة          
 وضع تنافسي قـوي،     إلىاستراتيجيات تجاه البيئة بأنها عوائق في وصول هذه المنظمات          

وذلك لما تتطلبه هياكل هذه المنظمات من إعادة هندسة عملياتها ومنتجاتها الحالية، فضالً             
، كل  معلومات وتقنيات االتصاالت وتقنيات اإلنتاج النظيفة      ال تقانةعن االستثمار في قدرات     

ذلك يتطلب استثمارات عالية التكلفة من هذه المنظمات، وهذا عكس عالقـة سـلبية بـين     
ولكن في بداية القـرن    . البيئية واألداء االقتصادي للمنظمة   ) األداء(الممارسات والنشاطات   

ها وخصوصاً فيمـا    األعمال أكثر اهتماماً بقياس أدائ    الواحد والعشرين، أصبحت منظمات     
لتوجه للتحسين المستمر لألهداف البيئية بقصد تعزيز األداء االقتـصادي          يتعلق بالبيئة مع ا   

في عمليـات األعمـال الحاليـة       ) اإلبداع واالبتكار (يتطلب األداء البيئي التغيير     . للمنظمة
إلنتاج المنتجات نحو عمليات ومنتجات خضراء عبر التنسيق بـين المهـارات البـشرية              

ظمـات  إذ البد للمن  .  بقصد تقليل اآلثار البيئية السلبية     ة األخرى المنظمي والمصادر   التقنيةو
 إذ تكون غنية بالمعلومات ومتوجهـة نحـو المعرفـة،            أن  من في بيئة األعمال التنافسية   

أصبحت مقاييس األداء عوامل حاسمة لإلدارة العليـا فـي المنظمـة لتحقيـق أهـدافها                
ركيز على مجموعة من الجوانـب      المستقبلية، فعند وضع مقاييس لألداء البيئي البد من الت        

 حيـث   ،مواردها لتوليد القيمـة    تتبع أداء المنظمة في االنتفاع من         بقصد :اإلنتاجية(منها  
 أجـل تتطلب البيئة التنافسية التركيز على االستخدام الكفوء لمدخالت موارد المنظمة من            

هتمام المنظمـة   تتم عبر ا  : والجودة الشاملة  .توليد قيمة مضافة جديدة ومدركة للمخرجات     
قدرة المنظمـة   :  والتنافسية .بالتحسين المستمر ألعمالها لتقابل احتياجات الزبائن المتغيرة      

 حميـد، ( )"والء الزبـون  " في األمد البعيـد      على االستمرارية في المحافظة على زبائنها     
٢٠، ٢٠٠٨(.  

ـ  و اً سـلسـلة القيمة، والذي يعد تكنيك     أنموذج )١٩٨٣( عام   )Porter(اقترح    اًمنهج
واألنـشطة  ) Primary(األساسية  ) الرئيسةعمليات األعمال   (يسـتخدم لتحليـل األنشـطة    

في المنظمة، بقصد معرفة عناصر القوة والضعف الحالية والمتوقعـة          ) Support(الداعمة  
 منتجاتهـا،   إلـى  لسلسلة األنشطة التي تضيف قيمـة        اً وصف نموذجإذ يعد هذا األ   . مستقبالً

اسية هي التي تسهم في التكوين المادي للمنتجات المراد تسويقها وإيـصالها            فاألنشطة األس 
 وتتضمن اإلمـدادات    ، ما توفره المنظمات من خدمات ما بعد البيع        ، فضالً عن   الزبون إلى

واإلمدادات الخارجـة   ) تصنيع المنتجات (والعمليات  ) استالم المدخالت وتخزينها  (الداخلة  
دعم المنتجـات   (وخدمات الزبون   ) بيع المنتجات (المبيعات  والتسويق و ) توزيع المنتجات (

، أما األنشطة الداعمة فهي كل األنشطة التي تتكـون منهـا البنـى التحتيـة           )ما بعد البيع  
 وتتضمن الموارد البـشـرية،     ، الزبون إلىإليصال القيمة المتحققة من األنشطة األساسية       

ـ    تقانـة  وتطوير ال  الرئيسةرد  البنية التحتية التنظيمية، إدارة وتهيئة الموا       ةـ فـي المنظم
  .)٨٤، ٢٠٠٧ النعمة،(

 األنشطة في المنظمة يتم بمـستوى تكلفـة مـنخفض           إنجازن  أ) Porter(ويفترض  
 ةبالمقارنة مع المنافسين أو بطريقة تقدم قيمة مضافة من خالل اعتبار سلسلة قيمة المنظم             

والـذي يـشمل   ) Value System(ة ـمى نظام القيمـكبر من األنشطة يسجزء من نظام أ
 تقانـة ات قدرات   ـة انعكاس ـوبقصد دراس  .سالسل القيمة للمجهزين والموزعين والزبائن    

  يـستند أنموذج) Schulteis and Sumner(رح ـالمعلومات ونظمها على قيمة المنظمة، اقت
 تقانـة لسلسلة القيمة، حيث قام بدمج وظائف نظـم وأدوات  ) Porter, 1983 (أنموذج إلى
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م فقط في تنفيـذ      المعلومات ال تسه   تقانةن  أالمعلومات لدعم عمليات وأنشطة المنظمة، إذ       
وفي توليد التعاضد الداخلي بينها، وإنما تقوم أيضاً بنـسج عالقـات             األنشطة ذات القيمة،  

ـ    ٣الـشكل  و. )O'Brien, 2003, 5 (اـوارتباطات المنظمة مع اإلطراف المتفاعلـة معه
لة  سلس أنموذجق   وف ى عل  المعلومات في عمليات األعمال    تقانةدوات  يوضح اندماج نظم وأ   

  ).Schulteis and Sumner (لـة القيم
 المعلومات ونظمها الـدعم المباشـر للمنظمـة فـي اسـتخدام       تقانةإذ تقدم أدوات    

 المعلومـات   تقانةإن قدرات   و. مواردها، استثمار قدراتها، وتنفيذ عملياتها بكفاءة وفاعلية      
 تغيير طبيعة الصناعة التي تعمل فيها المنظمة وجعل حالة المنافسة ال حـدود              تعمل على 

بعـاد  واستثمار المـوارد فـي كـل أ       ) وخدماتسلع  (لها، حيث تؤثر في إنتاج المنتجات       
ن يكون في ذهن اإلدارة المعاصـرة هـو         ء يجب أ   أهم شي  فإنلذلك  . اقتصاديات اإلنتاج 

 وأنـشطة  المعلومات ونظمها من جهـة       تقانةرات  كيفية العمل على تحقيق التكامل بين قد      
 األهداف المتوقعة من االستثمار في هـذه     إنجازالمنظمة وعملياتها من جهة أخرى، بقصد       

 فـي   اً جـذري  اًوهذا أيـضاً يعنـي تغييـر      . القدرات والنظم مع مراعاة اقتصاديات البيئة     
  .)٣١١، ٢٠٠٦ ياسين،(المهارات، والوظائف، والعمليات، والمنتجات للمنظمة 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ٣الشكل 

 سلسلة وذجـنموفق أعلى اندماج نظم وأدوات تقانة المعلومات في عمليات األعمال 
  القيمة

 )Schulteis and Sumner( لـ
Source: O'Brien, 2003, Introduction to Information Systems Essential for E-Business 

enterprise, 11th ed McGraw-hill, Irwin, NY, P46 
  

 تنافـسية   أسـبقية  أية لبلوغ   كأسلوبخدام مفهوم سلسلة القيمة     إن التركيز على است   
الهـدف  (المبـررات   مجموعة من    المعلومات ونظمها تدعمه     تقانةباالعتماد على قدرات    

(IT): 
Automated 
Just in time 

Warehousing 
خزن مؤتمت 

 ت المحددبالوق

(IT): 
Online Point of 
Sales & Order 

Processing 
نقاط البيع اآلنية 
 وعمليات الطلب

(IT): 
Computer 

Aided 
Flexible 

Manufacturing 
التصنيع المرن 

(IT): 
Interactive 
Targeted 

Marketing 
أهداف /غايات

 تسويقية متفاعلة

(IT): 
Customer 

Relationship 
Management 
إدارة عالقات 

  الزبائن

یة
فس

تنا
 ال
زة
می
ال

 

 تنمیة وتطویر االنترانت للعاملین
  (IT): Career Development Intranet for Employees  

 علوماتي مع المجھزینمزادات التجارة االلكترونیة والتبادل الم
(IT): E-Commerce Auctions & Exchanges for Suppliers  

 نظام سریان العمل التعاوني المعتمد على شبكة االنترانت
 (IT): Collaborative Workflow Intranet Based Systems   

 شبكة االكسترانت للوحدات المرتبطة بالمنظمةالھندسة بمساعد الحاسوب وتصمیم 
 (IT): Computer-Aided Engineering & Design Extranet with Panthers  
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االستراتيجي لمنظمات األعمال بصورة عامة هو خدمة مجتمعاتها التي تعمل فيها، وتقديم            
 كاالهتمـام   األخـرى  وفق متطلبات العصر، فضالً عن األهـداف          على تميزة لهم قيمة م 
 والمعلوماتية المتسارعة تتطلب تكامل عموم أنـشطة المنظمـة          التقنيةالتطورات   و .بالبيئة

 كل نشاط بشكل مستقل عن      إلى، وبالتالي ال يمكن النظر      )سلسلة التجهيز (داخلياً وخارجياً   
ن تمتلـك قـدرة   عظم المنظمات ينبغـي أ مأن  فضالً عن .خرىة األ المنظميبقية األنشطة   

تنافسية تعزز مركزها التنافسي في السوق وتكون قادرة على مواجهة المنافـسين علـى              
 حميـد، ( )المدى الزمني الطويل، وزيادة قدرتها االبتكارية لبناء دفاعات تنافسية متماسكة         

 المعلومات في تعزيـز األداء      ةتقان يوضح مساهمة أدوات ونظم      ٤والشكل  . )٢٥،  ٢٠٠٨
  .البيئي من خالل إضافة القيمة للعمليات والمنتجات

 
 الجوهرية في المنظمات بقصد توليد      األعمالالتعاضد بين تقانة المعلومات وعمليات       . ٣

  القيمة
 وعمليـات األعمـال    المعلومات تقانة بين   من خالل الشكل السابق، نالحظ التعاضد     

باً ـ غال نـعملية فهم السوق والموردي   ن  أد توليد القيمة، إذ     الجوهرية في المنظمات بقص   
ـ  ـرن بإدارة سلـس   ـما تقت  ـ  ) SCM(ز  ـلة التجهي ـ ـوم بـوالتـي تق ـ ـدوره ى ـا عل

) SC Optimization(لة التجهيـز المثلـى   ـي تحديد سلـس ـبيقية فـات التطـرامجيـالب
بنظر االعتبار توزيعات   ، حيث تأخذ    )APS(والتي تتأثر بعملية الجدولة والتخطيط المتقدم       

 فضالً عن تحديـد سلـسلة       ،المخزون، والموقع، وقيود الموردين، وأوقات االنتظار للنقل      
 SC)كما تتضمن أيضاً هذه اإلدارة تنفيذ سلـسلة التجهيـز   . التجهيز المثلى لألعمال ككل

Execution) مـا  ثر المنتجات واكتشاف المشاكل أينلتي تعمل على تخطيط النقل وتعقب أ    وا
كما توفر نظم معلومات دعـم      . )٨٥،  ٢٠٠٨ السمان،(وجدت وتحديد المؤهلين لمعالجتها     

حلوالً جذرية في مواجهة التهديدات المفروضـة مـن البيئـة المحيطـة             ) MSS(اإلدارة  
.  المعلومات تقانةللمنظمة، فضالً عن استغالل الفرص المتاحة فيها، ومعتمدة على قدرات           

، ونظـم دعـم     )SIS(اإلدارة؛ نظم المعلومات اإلسـتراتيجية      تتضمن نظم معلومات دعم     
 في المنظمـة    األنظمة، حيث تتكامل هذه     )MIS (اإلدارية، ونظم المعلومات    )DSS(القرار  

تطـوير   الموحدة، والمـشاركة فـي   الرؤية تكوين أبرزهالتحقيق العديد من الفوائد والتي    
كما .  المنظمة أهداف المعرفة لتحقيق     األعمال، وصنع القرارات المبنية على     استراتيجيات

 لعدة مشاكل في العمليات الداخلية عبر ترشيق         هذا التكامل على أنه حل محتمل      إلىينظر  
 هذه النظم تعمـل علـى تحـسين         فإن  خارجياً ماوأ. العمليات وتنسيقها، وتحسين فاعليتها   

اتيجية وغيرهـا   األداء التنافسي وزيادة االستجابة للزبـائن، ودعـم التحالفـات اإلسـتر           
  . )٤٤، ٢٠٠٧ الجبوري،(

 فضالً عن تأثيرها فـي      ، تدعم تحسين العمليات والمنتجات    المذكورة آنفاً فهذه النظم   
دورة حياة المنتج وتوسيع نطاق عمل المنظمات وتحسين اإلنتاجيـة وتـشجيع االبتكـار              

  .وغيرها
مة، إذ تعمل    من الجوانب المهمة في سلسلة القي      نتجاتـميم الم ـتصة  ـد عملي ـتع

النظم في هذه المرحلة على تصميم منتجات تحافظ على البيئة مع األخذ باالعتبار األسـس    
يعـد  و. والقواعد الخاصة بالبيئة الخارجية من خالل االهتمام بدورة حياة المنتج بالكامـل           

 يقـوم علـى   اًنظام) Computer Aided Design - CAD(نظام التصميم بواسطة الحاسوب 
معلومات لتصميم المنتجات أو إلجـراء التعـديالت، ويتميـز بالـسرعة والدقـة              تقانة ال 
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 تحليالت عميقة ودقيقة للتصميم ويوفر كـذلك        إنجازوانخفاض الكلف، فهو يتيح للمصمم      
قـل   التـصميمية أ ن األخطاءأكما . كبيراً من التصميمات البديلة التي يمكن اختيارها  عدداًً

 تحسين تبادل األفكار وزيادة إنتاجية المصمم وتوفير بيانات          فضالً عن  ،بسبب الدقة العالية  
استطاعت إدارة التسويق من خـالل      و. )٨٤،  ٢٠٠٧ النعمة،(تكون قاعدة بيانات للتصنيع     

ـ  التجارة  فيما يخص منهـا الجانـب   السيما تبادل المعلومات حول المنتجات و ةاإللكتروني
ال بجميع المهتمين بهذا النوع من المنتجات       المتعلق بالبيئة، من خالل توفير إمكانية االتص      

 يحقق العديد مـن المزايـا       اإللكترونيفالتسويق  . الخضراء التي تنتجها منظمات األعمال    
أي بإمكان الزبـائن مـن طلـب        : مةالمالء (لكل من منظمات األعمال والزبائن وأهمها     

 ٢٤ام باألسـبوع و   المنتجات المرغوبة وهم في بيوتهم أو أماكن عملهم على مدى سبعة أي           
بإمكان المنظمات تحديث كافة المعلومات عـن  وساعة باليوم، واالستجابة ألوضاع السوق    

 ليـست لهـا     اإلنترنتإن مخازن   وأنشطتها ومنتجاتها بسرعة وسهولة، وتقليص التكاليف       
تكاليف باهظة وخاصة المتعلقة بتنظيم واجهات المخازن والمحـالت التقـليدية وغيرهـا           

وغيــرها  ) ليف، ومن المزايا األخرى تقليل المشاحنات، وبناء عالقـات طيبـة          من التكا 
  .)٢٨٤، ٢٠٠٤ يوسف والصميدعي،(
  

 
  ٤الشكل 

مساهمة أدوات ونظم تقانة المعلومات في تعزيز األداء البيئي من خالل إضافة القيمة للعمليات 
 والمنتجات

  إعداد الباحث: المصدر
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ـ  أدوات في تمكيــن  ) JIT Systems(تعد نظم الوقت المحدد  اج ـعمليــات اإلنت
 المعلومات دالة رئيـسـة مـن       تقانة قدرات   ال، والتي تعد  ـفي منظمات األعم  والتوزيع  

 في الوقـت    اإلنتاجن  ـويتضم.  كان أينماذف الهـدر   ـوم على ح  ـهـذه النظم، فهي تق   
عمليات من خالل  والاألوليةتحديد ما هو المطلوب من المواد ) JIT Production(دد ـالمح

ـ           لألجزاءنظام السحب     د الضرورية لطلب الزبون بالكمية والوقت المناسـبين، وهـو يع
ـ و صفرية،   اًعيوب(إستراتيجية في إضافة القيمة على أساس الوقت، والذي يتضمن            اًخزين

المناولـة  والمهلة الزمنية الصفرية،    و الصفري،   اإلعدادوقت  ودفعات صغيرة،   و،  اًصفري
) JIT Distribution(ن التوزيع في الوقـت المحـدد   أكما ). لعطالت الصفريةالصفرية، وا

لمنظمـات  ن المشترين والموردين، مما يـسهل  يقوم على وضع استراتيجيات وتحالفات بي   
 فيما  واإلنتاجن مقاييس الكفاءة    ي التركيز على قدراتها وخبراتها والتي تتضمن تحس       األعمال

 فضالً عن تحديـد احتياجـات الزبـون         ،ورة المنتج يخص مستوى التسليم وتقليل وقت د     
ويعد مـن    .)١٣٨،٢٠٠٨السمان،( من خالل تخطيط متطلبات التوزيع       اإلنتاجومتطلبات  
 جديـدة فـي تطـوير       أساليبن تبحث منظمات األعمال في األلفية الثالثة عن         المنطقي أ 

  يعـد  )CRM ( عالقـات الزبـون    إدارة وأدواتن استخدام نظم    أ إذعالقاتها مع الزبون،    
 وهـذا  ،المسار الجديد في تعزيز التواصل من خالل زيادة رضا الزبون ووالئه للمنظمـة         

متلكهـا  المعرفة التـي ي    (األولالتواصل يقوم على تبادل المعلومات والمعرفة باتجاهين؛        
اسـتخدام المعرفـة    (، والثاني   )التي يهتم بشرائها  " الخضراء"الزبون بخصوص المنتجات    

في تعزيـز   ) CRM(إن استخدام   ). ا المنظمة لمساعدة الزبون في اتخاذ قراره      التي تمتلكه 
 كنتيجـة   األخـضر  ذات التوجـه     ائن زيادة فرص االحتفاظ بالزب    إلىاألداء البيئي يؤدي    

 وتخفيض التكاليف التـسويقية والتخطـيط للمـستقبل    رباحاألمنطقية لتقليل الهدر وتحقيق    
  . )٢٢، ٢٠٠٤ البكري،(

 عملية ضـرورية فـي      ،)منظمة التعلم  (وير وإدارة الموارد البشرية   عملية تط  دتع
رغبها الموارد البشرية مـن خـالل        نتائج بمستوى ت   عزيز األداء البيئي من خالل تحقيق     ت

 جديدة وشاملة من التفكيـر، ويعبـر عنهـا بالطموحـات            أنماطتوسيع قدراتهم واعتماد    
رد البشري في منظمة التعلم يقوم بتحويـل        فالمو. الجماعية من خالل فهم كيفية التعلم معاً      

 فضالً  ، التجارب العملية والتعلم من هذه التجارب      وإجراءل المشاكل ذاتياً    ـرفة وح ـالمع
 علـى   والتأثيررات المورد البشري    ـن خب ـوازن بي ـ الت وإجراء اآلخرينعن التعلم من    
ـ      والتدريب، والذي يعد كنشاط مكثف ذا     طبيعة التعلم    تراتيجي ونتـائج    قيمـة ومـنهج اس

 األفكـار  أي قيمة مبتكرة عملية تكـوين        أساسإن   .)٢٠،  ٢٠٠٤ حسين،(واضحة وقيمة   
 إدارة ترتبط   إذ،  واإلبداع المال الفكري للمنظمة وقاعدة عريضة لالبتكار        رأسوالتي تعد   

وتبرز هنـا نظـم     .  المال الفكري  رأس إدارة وأساليب باستراتيجيات   المعلومات والمعرفة 
 القيمة للمنتج عندما إلضافة  المستقبليذات التوجه) Active KMSs(لمعرفة الفعالة  اإدارة

 وهي تساعد في اكتساب المنافع وخفض التكـاليف ووقـت           ،يمر من خالل سلسلة القيمة    
ـ  ـ فضالً عن استباق تطوير قيمة المعرفة وتنفي       ،دورة حياة المنتج    اآلخـرين ات  ـذ رغب

ـ  .)٩٤،  ٢٠٠٨ مان،ـالـس (" ترينـين والمـش  ـبائعال) "البيئة(لوك المستقبلي   ـللس وم تق
على تطوير عالقات طويلة األمد مع ) JIT Purchasing(وقت المحدد ـشراء في النـظم ال

 من خالل التجهيـز بكميـات صـغيرة          الموارد الطبيعية  إدارةالموردين بما يساعد على     
ـ     در والتـالف فـي   ومتكررة بقصد إزالة األنشـطة غير الضرورية، منهـا إلغــاء اله

 فضالً عن تحسـين الجـودة      ،المخزون، وإلغاء المخزون االنتقـالي والملـوثات األخرى     
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تخفيض التكاليف المترتبة على المنظمات ) JIT Purchasing(واالعتمادية، حيث تساند نظم 
  .)١٤٠، ٢٠٠٨ السمان،(من خالل ممارسة إدارة الموارد المالية والطبيعية 

نظـم اإلدارة     شـمولية  ال التي تطبق  ـة، البد لمنظمات األعم   ـالثـة الث ـفي األلفي 
ن تعرف كيـف تـرتبط وتتفاعـل    أ)  Environmental Management Systems (البيئيـة 

ة، والوسائل  فأنشطتها مع البيئة، كتحديد أنواع التأثيرات البيئية المنبثقة من عملياتها المختل          
رشيد استخدام الموارد الطبيعية، والتي تقـوم علـى         البديلة التي تقلل من التلوث البيئي، وت      

 إذفنظم اإلدارة البيئية تقوم على مبدأ التحسين المستمر للبيئـة،           .  التحسين المستمر  أنموذج
تقوم هذه المنظمات باعتماد سياسات بيئية من خالل إدخال هذه النظم والتي تـؤدي مـع                

ت تولد قاعدة لدى منظمات األعمـال       هذه النشاطا . تحسين األداء البيئي   إلىمرور الوقت   
إن إدخال نظم    . آخر إلىضرار البيئية من نظام فرعي      بقصد تقييم عملياتها، وهذا يقلل األ     

لـيس مجـرد    (اإلدارة البيئية في عمليات المنظمة المختلفة ومعالجاتها ومنتجاتها يـؤدي           
ية وقائية للبيئة التي تعمل     تيج كإسترا د منع التأثيرات البيئية السلبية، وتع     إلى) التحسين فيها 

ستراتيجيات وسياسات بيئية، وتـدريب    تتضمن هذه النظم تطبيق إ    و. ا منظمات األعمال  فيه
مـن هـذه   . المستخدمين على األفكار الخضراء، وتطوير مؤشرات وأهداف بيئية جديـدة         

 Quality) نظـم إدارة الجـودة  { منهـا؛   المعلومات مكـون رئـيس  تقانةالنظم التي تعد 
Management Systems) :    تعتمد هذه النظم على قابليات أساسها المعرفـة الـشاملة فـي

التي تساعد في تبنـي نظـم اإلدارة البيئيـة        " الخضراء"تطوير جودة العمليات والمنتجات     
 تغيرات جذرية في المنظمات وتشجع التحسين المـستمر         إلى، فهي تمهد الطريق     األخرى

 يتم تطوير وسائل المعرفة الشاملة وتـسهيل        األنظمةذه  في العمليات الداخلية، وبتطبيق ه    
، والمنتجـات   اإلنتاجيـة عمليات المراقبة على الموارد، وتحديد القابليات والقيود للعمليات         

نظـم إدارة   (، و ) األداء المتميـز   إلـى لوصـول   ل الخطة اإلستراتيجية    أساس دانين تع تالل
تعتمد هذه النظم علـى  ): Healthy and Safety Management Systems(السالمة والصحة 

 المعرفة الشاملة في تطوير كفاءة المورد البشري بدالً من التركيـز علـى              أساسهاقابليات  
 المخاطر لبرامج الـصحة والـسـالمة فـي         أهمجودة العملية والمنتج، من خالل تحديد       

ـ مـواقع العمـل، ومن خالل وضع وسـائل تقـلل من التلـوث في المـوارد             ، ةاألولي
 البيئية في    نظم اإلدارة  أهداف هذه النظم تتطابق مع      أهداف فإنعليه  . كالموارد الكيمياوية 
  .)Darnall, et. al., 2006, 10(. }تحسين األداء البيئي

 المعلومات في تعزيز األداء البيئي يقوم على تخفيض الهدر الكلي في            تقانة إن دور 
تجات بدءاً من التصميم وانتهاء     رة حياة المن  عمليات األعمال األساسية من خالل تخطيط دو      

 ذات  األوليـة  األداء البيئي، منها تقليل استخدام المـواد         مبادئ على   والتأكيدبالتخلص منه   
لبيئة، وتـصميم المنتجـات الخـضراء        تدوير المنتجات الصديقة ل    وإعادةالمخاطر العالية   

  . الزبائنإلىوتسويقها 
  

   االستنتاجات والمقترحات
  . االستنتاجات-أوالً
 صـعوبة منتصف القرن العشرين حول     بالرغم من االعتقاد الخاطئ الذي كان يسود         . ١

 ظمات األعمال في األلفية الثالثـة،      المعلومات للقيمة المضافة لمن    تقانة تعظيم   إمكانية
 جوهري في سلسلة امتدت بدءاً بعمليات التوريـد         لها دور  أصبح المعلومات   تقانة فإن
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 عالقات الزبائن لتحقيـق قيمـة       بإدارة وانتهاء   ت اإلستراتيجية الجديدة  لتشمل التطبيقا 
 . وتعظيمهالألعمالمضافة 

 تعظيم القيمة المـضافة     إلىيؤدي   والرؤية التي تعتمدها المنظمات      التقنيةفهم القاعدة    . ٢
 عبـر التركيـز     الرئيسة التعاضد بين الوظائف     إدارةللعمليات والمنتجات، من خالل     

 الطرائق  أفضل البيئية للحصول على المعلومات والمعرفة حول        تقانة سياسات ال  على
 .واإلجراءات ذات الطبيعة الخضراء

 في المنظمات المعاصرة على ثالث مـساحات         التقنية  اإلستراتيجية تركز عملية إدارة   . ٣
، وابتكار العمليـات    أوالً لهذه لمنظمات    التقنيةدالية تتضمن تعريف وتطوير القدرات      

وتصميم المنتجات التي توفر القيمة المضافة بقصد الحـصول         )  والتسويقية اإلنتاجية(
 التنسيق والتوافق بين القـدرات      ثانياً، فضالً عن  ) بيئة الخضراء ال(على ميزة تنافسية    

 . تنسيقهاوإعادةجات  الحالية مع العمليات والمنتالتقنية
 بيقـات اإلسـتراتيجية    المعلومات فيما بينها من جهة، ومـع التط        تقانةتتكامل قدرات    . ٤

 إذ،  أخرى في منظمات األعمال من جهة       )داء المتميز وغيرها  المزايا التنافسية، واأل  (
 المعلومات يقدم الدعم في تصميم وإدارة العمليـة   تقانةن االستثمار في البنية التحتية ل     أ

 رؤية واضـحة فـي      أجلوربطها مع أصحاب المصالح من      ) الخضراء(والمنتجات  
 . التميزإلىء البيئي والوصول تحقيق األدا

المهارات الفنيـة   ( المعلومات   تقانةامتالك منظمات األعمال لقدرات الموارد البشرية ل       . ٥
 تطوير التطبيقات اإلستراتيجية التي تدعم الحصول على المزايا         إلىيؤدي  ) واإلدارية

جديـدة  التنافسية المستدامة، وتوقع احتياجات األعمال المـستقبلية، وابتكـار مزايـا            
 المهـارات  المتالك، والعمل على تدريب األفراد   من المنافسين  أسرعللمنتجات بشكل   

  .البيئة
 ،التقنيـة كات األعمال لالستراتيجية     المعلومات شرا  تقانةتعزز قدرات موارد العالقة ل     . ٦

فضالً عن الروابط الخارجية مع البيئة من خالل تكوين الثقة المتبادلة مـع أصـحاب       
علـى توليـد    ) اإلبداعيةالتكيفية، االستيعابية،   (تعمل القدرات الدينامية    المصالح، كما   

القدرات الجوهرية لمنظمات األعمال والتي تشكل عوامل نجاح تنافسية، فهي تـدعم            
 داخل المنظمة الذي يعد مصدراً للتميز في البيئات المتغيرة التي تتسم             التنظيمي التعلم

 .رة بقصد دعم اإلدراك واالستجابة والتكيففيها النشاطات المعرفية بأهمية كبي
الـربح والنمـو،    (*ة هـي    ة لموازنة خمسة ضغوط رئيس    تعد عملية قياس األداء أدا     . ٧

وتوقعات األداء للوحـدات المختلفـة      *والنتائج قصيرة األمد والنتائج طويلة األمد،       *
 األفكـار   -والحـوافز للـسلوك البـشري       *والفرص والتهديدات،   *داخل المنظمة،   

 ).لخضراءا
 المعلومـات فـي     تقانة سلسلة القيمة كمدخل منهجي لبيان تأثيرات        أنموذجإن اعتماد    . ٨

 في تعزيز أي    تقانة فهم الكيفية التي تتيح للمنظمة من استخدام هذه ال         إلىاألداء يؤدي   
 .أداء منظمي عبر تعظيم القيمة المضافة في عملياتها ومنتجاتها

في بيئة منظمات األعمـال دوراً جوهريـاً فـي           المعلومات   تقانةتؤدي أدوات ونظم     . ٩
عبـر اسـتخدام    . تكامل وتوحيد أنشطة سلسلة القيمة وخصوصاً األنشطة األساسـية        

 في تعزيز األداء البيئي لهذه المنظمات من خالل تقليل الهدر            للمنظمة ت التمكين تقانا
 مـشاكل    عـن  فضالً الزائد وعمل المنتجات المعيبة      واإلنتاجكالعمليات الزائدة   (فيها  
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، وترشيد الموارد وهو ما يطلق عليه باقتصاديات        )التخزين والنقل واالنتظار والحركة   
 .البيئة

 
  المقترحات-ثانياً

 بنشر الـوعي البيئـي لـدى المـالكين      المنظمات العربية والعراقية خصوصاً    اهتمام . ١
يتهـا مـن    والمساهمين في منظمات األعمال عبر تحديد الرؤية المستقبلية لزيادة فعال         

 بيئية تتعامل مع الموارد الطبيعية بقـصد حمايـة البيئـة وفهـم              إدارةخالل وضع   
  .ان رأس مال زبائنيدالمستهلكين واللذان يع

 بمجموعة العوامل الخضراء كـالتحفيز      اهتمام المنظمات العربية والعراقية خصوصاً     . ٢
ـ   (، والـوعي البيئـي      )األحاسيس واألفكار الخضراء  (البيئي   تراتيجية الـوعي باإلس

 .، المهارات المطلوبة والتدريب الخاص بالتعامل مع البيئة)واألهداف البيئية
 المعلومـات   تقانة باالستثمار في قدرات     اهتمام المنظمات العربية والعراقية خصوصاً     . ٣

لمنظمـات  ) إدارة اإلنتاج والعمليات، وإدارة التـسويق      (قات اإلعمال تطبيمن خالل   
 . على مزايا تنافسيةاألعمال التي تدعم حصولها

 المعلومات  تقانة بوضع قدرات    ة خصوصاً ـراقيـربية والع ـات الع ـاهتمام المنظم  . ٤
ـ         ـي تط ـف ـ  ـبيقات عملية مؤلفة من تشكيلة من هذه القدرات ل اط ـل نـش  ـدعم ك

 ,SCM, MSS,CAD, E-commerce)تخدامها فـي  ـل المنظمات، كاسـل داخـوعم
JIT Systems, CRM, KMSs, Environmental MSs)وغيرها . 

ـ  اًـة خصوص ـراقيـة والع ـربيـات الع ـام المنظم ـاهتم . ٥ ـ ـق وت ـ بتطبي وير ـط
ه دع والمنظميلتطوير وتحسين األداء ) QMSs, HSMSs( مثلة ـم اإلدارة البيئيـنظ

 . في تعظيم القيمة في منظمات األعمالاً مساعداًنشاط
ألداء البيئي كجزء مكمل لألداء     اعتماد ا اهتمام المنظمات العربية والعراقية خصوصاً ب      . ٦

 . التميز تحقيقإلىالشامل لمنظمات األعمال في األلفية الثالثة، والذي يؤدي 
  

  المراجع
   المراجع باللغة العربية-أوالً
، االستخبارات التسويقية التحدي المعلوماتي لمواجهة البيئة التنافسية،        ٢٠٠٤البكري، ثامر،    .١

 .لتطبيقية، عمان، األردنالمؤتمر األول لجامعة العلوم ا
، تقنية المعلومات واالتصاالت ودورها في      ٢٠٠٧الجبوري، عامر عبدالرزاق عبدالمحسن،      .٢

: تعزيز فاعلية القرار اإلداري وفي إطار االستخدام المتكامل لنظم معلومـات دعـم اإلدارة             
 رسـالة   دراسة تحليلية لعينة من الشركات العاملة في القطاع النفطي في محافظة كركـوك،            

 .، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل)غير منشورة(ماجستير 
دراسة (، دور الموارد البشرية في بناء منظمة متعلمة مستجيبة          ٢٠٠٤،  سعد اهللا حسين، ليث    .٣

 .، المؤتمر الثالث لجامعة الزيتونة األردنية، عمان، األردن)نظرية تحليلية
دراسـة  : لمعلومات في تحقيـق القيمـة المـضافة       ، تأثير تقانة ا   ٢٠٠٨ جادر،   أيمنحميد،   .٤

 نينوى، رسالة دبلـوم     –استطالعية في الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية         
 .، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل)غير منشورة(عالي 

ب ، التكامل بين استراتيجيات  التصنيع الفعـال وأسـالي         ٢٠٠٨السمان، ثائر احمد سعدون،      .٥
دراسة تطبيقية في مجموعة مختارة من : التصنيع الرشيق وأثرهما في تعزيز األداء العملياتي
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، كليـة اإلدارة    )غير منـشورة  (المنظمات الصناعية في مدينة الموصل، أطروحة دكتوراه        
 .واالقتصاد، جامعة الموصل

ك وتوقعاتها  ، آثار مستويات التلوث البيئي لمعمل اسمنت كركو       ٢٠٠٧الطائي، محمد فتحي،     .٦
 .، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل)غير منشورة(المستقبلية، رسالة ماجستير 

، األثر التتابعي ألبعاد القيادة الرؤيوية ومتطلبـات عمليـات          ٢٠٠٨طه، رفعت محمد علي،      .٧
دراسة ميدانية في منظمات صناعية مختارة في إنتـاج         : األعمال في األداء التنظيمي المتميز    

 .، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل)غير منشورة(ياه المعدنية، أطروحة دكتوراه الم
، دمج مؤشرات األداء البيئي في بطاقـة األداء المتـوازن        ٢٠٠٥عبد الحليم، نادية راضي،      .٨

لتفعيل دور منظمات األعمال في التنمية المستدامة، مجلة العلـوم االقتـصادية واإلداريـة،              
 . ، ديسمبر)٢(العدد ، )٢١(المجلد 

، قدرات تقانـة المعلومـات وأثرهـا فـي اإلبـداع            ٢٠٠٨العنزي، حمدان عبيد منصور،      .٩
دراسة تطبيقية في عينة من شركات االتصاالت المتنقلة في العراق، رسـالة            : االستراتيجي

 . كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصلإلى، مقدمة )غير منشورة(ماجستير 
 اقتصادية للقطاع العام والحكومي وقياس األداء       إدارة، نحو   ٢٠٠٤ماضي،  المحمدي، محمد    .١٠

 .بروح القطاع الخاص، ندوة االساليب الحديثة في قياس األداء الحكومي، مصر
، اثر نظام المعلومات االسـتراتيجي فـي متطلبـات التـصنيع            ٢٠٠٧النعمة، عادل ذاكر،     .١١

، كليـة   )غير منـشورة  (ة دكتوراه   دراسة لمنظمات مختارة في الموصل، أطروح     : األخضر
 .اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل

، دار اليازوري العلميـة للنـشر       ٢، نظم المعلومات اإلدارية، ط    ٢٠٠٦ياسين، سعد غالب،     .١٢
 .والتوزيع، األردن، عمان

، دار  ١، تكنولوجيـا التـسويق، ط     ٢٠٠٤يوسف، ردينة عثمان، محمود جاسم الصميدعي،        .١٣
 .انالمناهج، األردن، عم
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