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 ٠ص٢٠١ :الحجم
حظیت البیئة باھتمام متصاعد مع تحولھا من مسألة ھامشیة إلى قضیة  :ملخص

محوریة شغلت وسوف تشغل العالم مستقبلیا إلى وقت غیر محدد ، 
لخطورة اإلنعكاسات السلبیة للكوارث البیئیة وامتداد محیط تأثیر 

وعلى الرغم من تعاظم اإلھتمام  ٠الملوثات إلى ما وراء حدود الدول
ب على آثار المشكالت البیئیة إلختالل التوازن بین البیئة العالمى بالتغل

والتنمیة ، من خالل تحسین أداء منظمات األعمال بأبعاده المختلفة ، 
تأتى قضیة اإلھتمام بتحسین األداء البیئى واإلجتماعى للمنظمات 

الصناعیة من جانب الدول النامیة فى مرحلة متأخرة نسبیا عن مثیلتھا 
إن الھدف الرئیسى للبحث یتمثل فى تنمیة نموذج  ٠قدمةفى الدول المت

یتناول تأثیر محددات اإلستجابة البیئیة على األداء البیئى للشركات 
الصناعیة وقدرتھا التنافسیة، والعالقات المحتملة فیما بین مكوناتھ 

ویستمد ھذا البحث أھمیتھ من إھتمام الباحثین والممارسین  ٠واتجاھاتھ
البیئى للحفاظ على البیئة الكونیة التى تمدنا بأسباب البقاء،  بتفعیل التوجھ

تحدیث المفاھیم المحوریة لھذا التوجھ ، وإحداث التغییرات لالنتقال إلى 
مرحلة اإلستدامة بھدف الحفاظ على حقوق األجیال القادمة فى التمتع 

بمستوى معیشى الئق مقارنة بالجیل الحالى ویشمل محتوى البحث ستة 
یتعلق الفصل األول باألطر ذات العالقة بموضوع البحث مدعمة  فصول

ببعض الدالئل العملیة التى تؤكد على عظم البیئة ومخاطرھا الناتجة عن 
ویشتمل الفصل الثانى على  ٠التصرفات اإلنسانیة فى المجال الصناعى

اطار نظرى لإلتجاھات والمفاھیم الفكریة السائدة فى المیدان البیئى 
وضیح الرؤى المتباینة لإلشكالیة البیئیة ، المفاھیم المحوریة ذات شامال ت

كما  ٠اإلھتمام اإلنسانى ومحركات التحول األخضر فى دنیا األعمال
یتضمن الفصل الثالث عرضا للدراسات السابقة ذات الصلة باألداء 



 

بینما یحتوى الفصل الرابع على  ٠البیئى وأھم النتائج التى توصلت إلیھا
ویعرض الفصل الخامس لنتائج  ٠تصمیم الدراسة المیدانیةجوانب 

إختبارات الفروض البحثیة المعنیة بالعالقات المتوقعة عملیا فیما بین 
أما الفصل السادس فیتناول عرضا لمناقشة  ٠مكونات النموذج المقترح

نتائج إختبارات الفروض البحثیة، التوصیات وبعض المقترحات للبحوث 
لمضمار البیئى ویتألف مجتمع البحث من كبرى المنشآت المستقبلیة فى ا

الصناعیة المصریة بالقطاعات التنافسیة الحیویة وتتمثل وحدة المعاینة 
أما مفردات المالحظة الموجھ إلیھم اإلستقصاء  ٠فى المنشأة ذاتھا

فیتضمن رئیس مجلس اإلدارة أو مدیرو العموم بوصفھم األكثر درایة 
ومع كثافة الجھد البذول فى عملیة  ٠منشأة ككلباألوضاع البیئیة لل

تجمیع البیانات، بلغ عدد الشركات المشاركة فى اإلستقصاء مشاركة 
 ٠إیجابیة وفعالة مائة شركة تنتمى ألنشطة صناعیة متنوعة ومختلفة
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