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 المستخلص
في والربحية هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق نظام اإلدارة البيئية علي الميزة التنافسية 

عتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي،  أظهرت نتائج الدراسة أن وقد صناعة الجلود، وا 
متالك المدابغ محور البحث لمقومات ومتطلبات نظم اإلدارة البيئية كان متوسطًا  مستوى تبني وا 

اإلختبار واإلجراءات وأدناها في مجال السياسة البيئية نسبيًا، حيث كان أفضلها في مجال 
، أما فيما يتعلق بواقع الميزة التنافسية فقد أظهرت النتائج أن مستوى تحقيقها في المدابغ التصحيحية
كان متوسطًا بشكل عام، وكان أفضلها في مجال خفض التكلفة وبمستوى عال نسبيًا، المبحوثة 

رتباط إيجابية ذات داللة إحصائية بين إوأدناها في مجال الجودة، وقد دلت النتائج على وجود عالقة 
متالك مقومات ومتطلبات نظم اإلدارة البيئية وتحسين الميزة التنافسية للمدابغ، حي ث مستوى تبني وا 

ستخدام هذه األنظمة البيئية، ا  كان خفض التكلفة من أهم الميزات التنافسية التي تتأثر بمدى تفعيل و 
كما أظهرت الدراسة وجود إرتباط طردى ضعيف بين نظام اإلدارة البيئية ومؤشرات جودة، التليها 

بين نظام اإلدارة الربحية )العائد على اإلستثمار، والعائد على األصول(، ووجود إرتباط طردى قوى 
 المنشآت بين تكامل وقد أوصت الدراسة بضرورة إحداث المبيعات، إجمالي علي البيئية والعائد

 اإلنتاجية القدرة تفعيل نظام اإلدارة البيئية ورفع بهدف القطاع هذا في العاملة والصغيرة المتوسطة
 والتنافسية وزيادة الربحية.

 الجلود. الربحية، دباغة التنافسية، الميزة البيئية، اإلدارة نظام: المفتاحية الكلمات 
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Summary 

This study aimed to identify the effect of applying the environmental 

management system on the competitive advantage And profitability in the 

leather industry, The study relied on the descriptive analytical method, The 

results of the study showed that the level of adoption and possession of 

tanneries, the focus of research for the components and requirements of 

environmental management systems, was relatively average,. As it was the 

best in the field of environmental policy and the lowest in the field of testing 

and corrective measures, the results showed that the level of its achievement 

in the tanneries researched was generally average, The best of them was in 

the field of cost reduction at a relatively high level, and the lowest in the field 

of quality. The results indicated that there is a positive correlation 

relationship with statistical significance between the level of adoption and 

ownership of the components and requirements of environmental 

management systems and improving the competitive advantage of tanneries,. 
As the cost reduction was one of the most important competitive advantages 

that are affected by the extent of activation and use of these ecosystems, 

Followed by the quality of the processes and outputs, The study also showed 

a weak direct correlation between the EMS and profitability indicators 

(Return on investment and return on assets), And there is a strong direct link 

between the EMS and the return on total sales, The study recommended the 

necessity of integrating medium and small enterprises operating in this sector 

in order to activate the environmental management system and raise the 

productive and competitive capacity. 

Key words 

Environmental Management System, Competitive advantage, Profitability, 

Leather tanning. 
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 مقدمة -1

لغاء الحرة، واإلقتصاديات األسواق، عولمة عصر اآلن العالم يعيش  الدول بين الجمركية الحواجز وا 
 على السلبية اآلثار من العديد عنه نجم التوجه هـــذا أن إال المنافسة، شراسة وزيادة البعض، بعضها
 يتعلق فيما المتزايد اإلهتمام أجبر لذلك فقد ،.....(الطبيعية، للموارد إستنزاف التلوث،) مثل البيئة

 وقد ،( Epstien ,2014) البيئي لتحسين أدائها إستباقي نهج إعتماد على الشركات البيئية بالقضايا
 لتحقيق للمنظمات فعالة وسيلة يعد( EMS) البيئية اإلدارة نظام أن( Gianni et al., 2017إعتبر )
 أن( Ferron and Darnall, 2016) ويرى للمنظمات، والبيئية واإلجتماعية اإلقتصادية األهداف
 البيئية اإلدارة نظم الشركة، وتعد صورة وتحسين الربحية زيادة إلى يؤدي ISO 14001معايير إعتماد
 على عالوة التربة، وتلوث CO2 إنبعاثات من للحد المنظمات تستخدمها أداة البيئي منظورها من
 النفايات إدارة في وكذلك والطاقة المياه لموارد الفعال اإلستخدام في المنظمات تساعد فإنها ذلك
(Maas, 2018.) 

 الطبيعية الجلود إلنتاج الالزمة والكيماوية الميكانيكية العمليات بإجراء تقوم التي الدباغة مصانع وتتسم
 أن في السلبية اآلثار هذه وتتمثل اإلنسان، صحة وعلى البيئة على السلبية اآلثار من العديد لها بأن

 المواد هذه بعض الكيميائية، المواد من واسعة لمجموعة التعرض على ينطوي الجلود دباغة في العمل
 والزرنيخ التكافؤ سداسي الكروم أمالح ذلك في بما السرطان، بمرض باإلصابة الخطر زيادة الي تؤدي

 الصلبة المخلفات من الترسيب معدالت تزايد الي ، إضافةً (Rastogi,2007) العضوية والمذيبات
 تؤثر كريهة روائح وجود المخلفات هذه تسبب كما المائي، المجرى تلوث إلى تؤدي والتى والسائلة
 اإلنسان. صحة على

 الجلود ونوعية جودة حيث( 2016 عبدالعزيز،) الخام الجلود صناعة في تنافسية بميزة مصر وتتمتع
 التلوث عوامل فيها تدخل الدباغة ونظرًا ألن عمليات المنخفضة، واألجور الماهرة، والعمالة الخام،
 البيئية السالمة جوانب توفير على العمل يستدعي مما الكيميائية، الدباغة مخلفات عن الناتجة البيئي

ستخدام حديثة تقنيات تطبيق وتشجيع  حالياً  مستخدم هو عما عوضاً  لبيئةل صديقة مواد وا 
(Crudu.et al, 2014)البيئية اإلدارة نظام بمتطلبات اإللتزام إلى يؤدي ومما ؛. 

 مردود هناك يكون سوف الصناعة لهذه متكاملة بيئية إدارة نظم تطبيق ظل في أنه نأمل فإننا وعلية
 التنافسية والربحية. الميزة زيادة على إيجابى

 



  الباز مني الباحثة:... (مرص يف الجلود صناعة عيل ميدانية دراسة)والربحية التنافسية  امليزة عىل البيئية اإلدارة نظام تطبيق أثر 

268 
 
 

  البحث مشكلة -2

 ماضية سنوات عدة عبر الجلود صناعة في وتنافسية نسبية بميزة تتمتع مصر أن من الرغم على
 األخيرة، السنوات خالل تراجع قد النصيب هذا أن إال العالمي، السوق في تسويقية حصة لمصر وكان
 اإلهتمام فإن البيئية، بالقضايا واإلهتمام الجلود بقطاع للنهوض الدولة من المبذولة الجهود ومع

 تطبيق ومزايا بفوائد الكافي الوعي لنقص نتيجة المطلوب، المستوى إلى يصل لم البيئية اإلدارة بأنظمة
 إنعكس مما الجيدة؛ البيئية اإلدارة أنظمة لتطبيق والمؤهلة القادرة الكفاءات نقص وبسبب األنظمة، هذه
 عام دوالر مليون 122,7 من تراجعت حيث الصناعة، لهذه التصديرية المساهمة نسبة إنخفاض فى

 على للرقابة العامة الهيئة من التقارير الصادرة بحسب 2019 عام دوالر مليون 74,148 إلى 2012
 التكنولوجية التطورات لتواكب بالجلود الدولة إهتمام من الرغم على وذلك والواردات، الصادرات
 .بالروبيكى للجلود متخصصة مدينة إنشاء خالل من الحديثة اإلنتاج وأساليب

 :اآلتى الرئيسي السؤال في وصياغتها الدراسة مشكلة بلورة يمكن تقدم ما على وتأسيساً 

 فى نموها وتحفيز الجلود دباغة صناعة تنشيط على البيئية اإلدارة نظام تطبيق يؤثر أن يمكن هل
 مصر؟ في  والربحية التنافسية الميزة تعزيز إتجاه

 : التالية التساؤالت في البحث مشكلة صياغة يمكن سبق ما على وبناءا  

 البيئية؟ وآثارها مصر فى الجلود دباغة صناعة واقع ماهو .1

 الميزة لتعزيز الالزمة والمقترحات الجلود دباغة صناعة تواجه التي المعوقات أهم ماهى .2
 وزيادة الربحية؟ التنافسية

 التنافسية؟  الميزة تعزيز على الجلود دباغة صناعة في البيئية اإلدارة نظام تطبيق يؤثر هل .3

 زيادة على إيجابياً  تأثير الجلود دباغة صناعة في البيئية اإلدارة نظام لتطبيق يكون أن يمكن . هل4
 الربحية؟
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  البحث أهداف -3

 :إلى البحث يهدف

 .عنها الناتجة البيئية واآلثار مصر فى الجلود دباغة صناعة واقع على التعرف .1

 الميزة لتعزيز الالزمة والمقترحات الجلود دباغة صناعة تواجه التي المعوقات أهم تحديد  .2
 .التنافسية

 دباغة صناعة في التنافسية الميزة تعزيز على البيئية اإلدارة نظام تطبيق أثر على التعرف .3
 .مصر فى الجلود

 دباغة صناعة في الربحية معدالت زيادة على البيئية اإلدارة نظام تطبيق أثر على التعرف .4
 .مصر في الجلود

  البحث أهمية -4

 البيئية اإلدارة ُنظم لتطبيق المعاصر التوجه مجال في العربية العلمية البحوث إغناء محاولة .1
 وحيازتها الُنظم تلك بتطبيق المهتمة المنظمات أعداد زيادة بعد خاصة الجلود، دباغة صناعة في

 .معتمده دولية شهادة

 وذلك اإلقتصادي النشاط في المؤثر ودورها بها المرتبطة والصناعات الجلود صناعة أهمية .2
 .وغيرها الصناعات تلك بين تنشأ التي والخلفية األمامية الروابط خالل من

  البحث حدود -5

 فيه الدراسة تقتصر والذي البحث، لموضوع العام اإلطار حدود في تتمثل: موضوعية حدود •
 .الجلود دباغة صناعة في التنافسية والربحية الميزة تعزيز علي البيئية اإلدارة نظام تطبيق أثر علي

 بمدينة الموجودة والمصانع الجلود دباغة شعبة على الدراسة تطبيق إقتصر: مكانية حدود •
 .رمضان من العاشر بمدينة للجلود الروبيكى

 .2019 – 2009 من الفترة: زمنية حدود •
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  البحث فروض -7
 الفرض األول: 

الميزة التنافسية لصناعة وتعزيز تطبيق نظام اإلدارة البيئية تفعيل داللة إحصائية بين  أثر ذوهناك 
 .فى مصر دباغة الجلود

 الفرض الثانى:

 صناعة في الربحية معدالت وزيادة البيئية اإلدارة نظام تطبيق تفعيل بين إحصائية داللة ذو أثر هناك
 .مصر في. الجلود دباغة

 خطة الدراسة

ختبار البحث ألهداف تحقيقا  :كالتالي فصول خمسة إلي البحث تقسيم تم فروضه وا 

 على التعرف خالل من تناوله تم السابقة، حيث والدراسات للدراسة العام اإلطار األول يتناول الفصل
 اليها، الوصول الباحث يحاول التى الدراسة وفروض واألهمية، األهداف الدراسة، وتساؤالت مشكلة
 العربية الدراسات أهم عرض ثم البحث، وحدود المعلومات جمع في الباحث إتبعه الذي والمنهج
 البحث. مجال في واألجنبية

 اإلطار على التعرف خالل من تناولها النظري، وتم اإلطار الثاني من الدراسة فيشمل أما الفصل
 ومتطلبات البيئية، اإلدارة نظام تبني أسباب مفهومها، على التعرف خالل من البيئية لإلدارة النظري
 التنافسية الميزة أما البيئية، إلدارة نظام بتطبيق المتعلقة والتكلفة الصعوبات تحديد وكذلك ، النظام
 في المحققة التنافسية المزايا إلى إضافة واألهداف األهمية الخصائص، النشأة، حيث من تناولها فقد

 دباغة صناعة واقع الثالث وقد تناول الفصل البيئية، اإلدارة نظام ظل في الجلود دباغة صناعة
دراسة  تم حيث الجلود دباغة صناعة عن تاريخية لمحة فيه مصر، ونتناول في البيئية وآثارها الجلود

 المخلفات أهم تناول كما ، والروبيكى العيون مجرى سور في مدى توافر مقومات نظام اإلدارة البيئية
 الفترة خالل الجلود صادرات دراسة خالل من الصناعة وواقع البيئية، وآثارها الجلود لدباغة البيئية
 (.2019-2009) من

ختبارات الميدانية الدراسة الرابع فيما يتناول الفصل  وأدوات الدراسة منهج فيه الفروض، ونتناول وا 
ختبار البيانات وتحليل اإلحصائية واألساليب والعينة الدراسة الخامس  الفروض، وفى الفصل صحة وا 

 .والتوصيات والنتائج أهم تم إستعراض
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 :البحث منهجية -8

  المعلومات مصادر

 :هما المصادر من نوعين طريق عن والمعلومات البيانات جمع تم

 تناولت التي والحديثة المتنوعة والعربية األجنبية المراجع خالل من وذلك :الثانوية المصادر:  أوالً 
 ومقاالت علمية ورسائل ودوريات كتب من الجلود وقطاع التنافسية، والميزة البيئية، اإلدارة نظام

 .وغيرها اإلنترنت طريق عن وملخصات

  :األولية المصادر:  ثانياً 

 الغاية. لهذه مخصصة إستبانة بواسطة مصادرها من المعلومات بجمع وتتمثل  -

 التجارة وزارة -والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة من الموثقة البيانات  -
 .2019-2009 من لألعوام المصرية الخارجية التجارة تقرير -والصناعة

 الدراسة منهج

 واإلطالع المكتبي المسح إجراء تم حيث التحليلى، الوصفي المنهج على الحالية الدراسة إعتمدت
 فقد الكمي التحليل صعيد على أما واألجنبية، منها العربية والميدانية النظرية والبحوث الدراسات على
 .للدراسة كأداة إستبيان إستمارة خالل من ميدانية بيانات على اإلعتماد تم

  البحث وعينة مجتمع

 بالمرحلة الروبيكى بمدينة الجلود دباغة شعبة في المسجلة المنشآت إجمالي في البحث مجتمع يتمثل
 العينة مفردات عدد تحديد تم كما مستثمر، 196 يمثلها مصنع، 351 عدد تبلغ والتى االولي،
 مفردات وتتمثل ،%95 ثقة بمعامل مفردة 130 المفردات عدد وبلغ اإلحصائية الطرق بإستخدام
 اإلحصائية باألسإليب العينة إختيار تم وقد المدابغ، ومديري أصحاب من المصنعين في العينة

 .البحث مجتمع عن تعبر نتائج علي للحصول عشوائية وبطريقة

 : األداه صدق

  الظاهري الصدق قياس.  ا

 اإلدارة بعلم واإلختصاص الخبرة ذوي من األساتذة من متخصصين خبراء على اإلستبانة عرض تم
 .ألرائهم وفقاً  التعّديل وتم منهم، وردت التي بالمقترحات ُأخذ حيث واإلقتصاد،
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  الشمولية قياسب. 

 عينة على تجربتها تم ذلك وبعد المبحوثة، المدابغ في المديرين من عينة على اإلستبانة عرض تم
 وسالسة اللغوية الصياغة وضوح من للتأكد األصلية، العينة أعضاء خارج من صغيرة إستطالعية

 .المستجيبين لدى اإلستبانات على اإلجابة

 :اإلستقصاء لصحيفة والثبات الصدق إختبار إجراء

ستخدام إجراء في( SPSS) اإلحصائي للبرنامج والعشرون الرابع اإلصدار بإستخدام الباحث قام  وا 
 معامل قيم بلغت بينما ،(%93,5) الفا قيمة  بلغت ولقد  الداخلي، لإلتساق( كرونباخ الفا) معامل
 ويمكن األسئلة، لجميع مقبولة والصدق الثبات معاملي قيم أن عام بشكل القول ويمكن ،96,7 الصدق
 النتائج. تعميم في عليها اإلعتماد

ختبار البيانات تحليل أساليب  :الفروض وا 

 :منها اإلحصائية األسإليب بعض على الباحث إعتمد: البيانات تحليل أسإليب .أ

 المعياري واإلنحراف والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات لحساب الوصفية اإلحصاءات .1
 .الدراسة متغيرات حول العينة أراء إتجاه لمعرفة وفقراته بعد لكل

 وكان الدراسة، متغيرات بين اإلرتباط عالقة عن للكشف بيرسون اإلرتباط معامل إستخدام .2
ستخراج إحصائيا وتحليلها البيانات وصف منها الغرض  .النتائج بعض وا 

 مجتمعة المستقلة المتغيرات كل تأثير إختبار أجل من وذلك: البسيط الخطي اإلنحدار تحليل .3
 .مستقل بشكل التابعة المتغيرات في

 اإلختالف لمدى طبقاً  المعتمد المتغير في اإلختالف مدى قياس إلى ويهدف: التباين تحليل .4
 .قياسه المراد المستقل المتغير في

  الميدانية الدراسة نتائج ومناقشة تحليل -9

والذى يوضحه  لي خصائص أفراد عينة الدراسةاالدراسة: يوضح الجدول التخصائص أفراد عينة 
 الجدول التالى:
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 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة الديمغرافية  (1جدول رقم )

 % النسبه المئويه العدد متغيرات الدراسه

مر
الع

 

 30إلي  21من 

 

4 3,1 

 40,0 52 40إلي  31من 

 35,4 46 50إلي  41من 

 21,5 28 50أكثر من 

ملي
 الع

ؤهل
الم

 

 2,3 3 ميأ

 13,8 18 ساسيأ

 50,8 66 متوسط

 31,5 41 جامعي

 1,5 2 دراسات عليا

خبره
ت ال

سنوا
 

 0,8 1 سنوات 5قل من أ

 10,0 13 15– 6من 

 89,2 116 فاكثرسنة 15

وني
لقان
ل ا
شك
ال

 

 21,5 28 فردية

 30,8 40 تضامن

 36,2 47 توصية

 11,5 15 مساهمة

  spssالمصدر: من إعداد الباحث بناء علي مخرجات 

سنة(  40-31)من ( إلى أن نسبة المديرين الذين تقع أعمارهم في الفئة العمرية 1يشير الجدول رقم )
(. وبلغت %35,4(، )50-41( في حين بلغت نسبة المديرين في الفئة العمرية )%40قد بلغت )
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( %3,1( و )%21,5( )30-21( والفئة العمرية )50أكثر من في الفئة العمرية )نسبة المديرين 
 نسبيًا. متوسطلي. ويدل هذا التوزيع على أن متوسط أعمار المديرين عينة الدراسة اعلى التو 

( إلى أن ما 1وفيما يتعلق بتوزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المستوى التعليمي، فيشير الجدول رقم )
 ( من المديرين يحملون%31,5( حاصلين علي شهادة متوسطة، كما أن ما نسبته )%50,8نسبته )

أما المديرين من  ،(%1,5في حين بلغت نسبة المديرين من حملة درجة الماجستير ) ،شهادة جامعية
 ،(%2,3مية )أل(، وبلغت نسبة ا%13,8عدادية، فقد بلغت نسبتهم )إلو اأبتدائية إلحملة الشهادة ا

 لية نسبيًا.اتبين أن المديرين المبحوثين هم ذو مؤهالت علمية  متوسطة وعوبذلك ن

أكثر  ) العمل%( من المديرين لديهم خبرة في 89,2( إلى أن ما نسبته )1كما ويشير الجدول رقم )
%(. 10سنة( قد بلغت ) 15 – 6أن نسبة المديرين والذين لديهم خبرة تتراوح من )و  ،سنة( 15من 

وهذا يدل على تمتع  ،لية نسبياً االسابقة على أن متوسط خبرة المديرين والمبحوثين عوتدل النتائج 
 .وأنها صناعة متوارثة صحاب المدابغ بخبرات عملية طويلةأمديري و 

المدابغ تميل الى شركات التوصية تليها شركات  ( من%36,2ويشير الجدول إلى أن ما نسبته )
( على التوالى ونسبة شركات المساهمة %21,5( و )%30,8التضامن والشركات الفردية بنسبة )

 ( وهذا يوضح النشاط األسري لتلك الصناعة.%11,5بلغت )

 :الجدول التاليب وتتمثل في نظام اإلدارة البيئية كماتوصيف المتغيرات المستقلة: .1

  اإلدارة البيئية نظام لمتطلبات المعيارية واإلنحرافات الحسابية : المتوسطات(2) رقم جدول
عدد  المتطلبات الرقم

 الفقرات
المستوى الحسابي 
 العام

نحراف إلا
 المعياري

 المستوى

 قوى 0,72 3,57 5 السياسة البيئية 1
 قوى 0,69 3,52 5 التخطيط 2
 قوى 0,70 3,55 4 والتشغيل التنفيذ 3
 جراءاتإلاو ختبار إلا 4

 التصحيحية
 متوسط 0,67 2,93 3

 متوسط 0,61 3,1 3 دارةإلمراجعة ا 5

 spssالمصدر: من إعداد الباحث بناء علي مخرجات 

( ومن خالل المتوسط الحسابي العام الكلي والذي بلغ 2وتظهر النتائج الواردة في الجدول رقم )
متالك3,34) جميع مقومات نظام اإلدارة البيئية في المدابغ المبحوثة كان متوسط  ( أن مستوى تبني وا 
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كما يشير الجدول إلى أن توفير هذه المقومات والمتطلبات المتمثلة بكل من السياسة البيئية ، نسبياً 
والتخطيط وكذلك التنفيذ والتشغيل جاء بمستوى قوى، وكان أعالها للسياسة البيئية وبمتوسط حسابي 

وبمتوسط حسابي عام بلغ  اإلختبار واإلجراءات التصحيحية(، وأدناها في مجال 3,57عام بلغ )
نحراف المعياري المتدنية نسبيًا لكافة المقومات والعناصر على أن إجابات إل(. وتدل قيم ا2,93)

 تفاق قوي بين وجهات نظر المديرين المبحوثينإالمبحوثين متقاربة وغير متباعدة، وعلى أن هناك 
 متالكها.ا  حول مجاالت هذه المقومات والمتطلبات ومستويات تبنيها و 

 المتغيرات التابعة: 2

 يوضح الجدول التالي وصف لتلك المتغيرات:و  وتتمثل في المتغير التابع األول وهو الميزة التنافسية،

 التنافسية زةللمي المدابغ تحقيق لدرجة المعيارية واإلنحرافات الحسابية : المتوسطات(3) رقم جدول

 الدرجه نحراف المعياريإل ا المستوى الحسابي العام عدد الفقرات التنافسية الرقم
 قوى 0,584 3,75  التكلفة 1
 متوسط 0,651 3,48  الجودة 2
 خفض تحقيق مجال في كان المبحوثة المدابغ تركيز أغلبية أن( 3) رقم الجدول نتائج من يظهر
 التنافسية للميزة العام الحسابي المتوسط جاء حيث العالمى، السوق في التنافسية لتحقيق كأساس التكلفة
 المدابغ هذه سعي وجاء ،(3,52) بلغ إذ العالية الدرجة حدود نطاق في التكلفة بخفض العالقة ذات
 خفض بعد الثانية بالمرتبة الجودة  في متوسطة درجات تحقيق خالل من تنافسية ميزة تحقيق نحو

 الكلي العام الحسابي المتوسط قيمة ُتظهر عام (، وبشكل  3,17) بلغ عام حسابي وبمتوسط التكلفة
 الميزة تحقيق مجال في المبحوثة للشركات متوسطة ُقدرة( 3,23) والبالغة مجتمعةً  التنافسية للميزات

 نظر وجهات بين قوي إتفاق هناك أن ( على0,592) المعيارية اإلنحرافات قيم وتدل كما التنافسية،
 .التنافسية الميزة تحقيق ودرجة والمتطلبات المقومات هذه مجاالت حول المبحوثين المديرين

ختبار تحليل  :الدراسة فروض وا 

 البيئية اإلدارة نظام تطبيق تفعيل بين إحصائية داللة ذو أثر هناك والذى ينص على أن الفرض األول
 .مصر فى الجلود دباغة لصناعة التنافسية الميزة وتعزيز

 السياسة البيئية،) مجتمعة المستقلة المتغيرات تأثير بإختبار الباحثة قامت الفرض هذا وإلختبار
 الميزة تحسين على( مراجعة اإلدارة اإلختبارات واإلجراءات التصحيحية، التنفيذ والتشغيل، التخطيط،
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 الخطي اإلنحدار تحليل بإستخدام وذلك الجودة(، التكلفة، تخفيض) حيث من المدابغ في التنافسية
 .اإلختبار هذا نتائج أبرز( 5) رقم الجدول ويبين البسيط

  التنافسية الميزة أبعاد على اإلدارة البيئية نظام لمتطلبات البسيط اإلنحدار : تحليل(5) رقم جدول
المتغير 
 المستقل

قيمة معامل 
 R االرتباط

قيمة معامل 
 2R التحديد

 T داللة T قيمة β قيمة اإلحصائية F داللة F قيمة
 اإلحصائية

المتطلبات 
 والمقومات

0,792 0,628 216,026 0.000* 1,011 5,507 0.000* 

 التنافسية الميزة: التابع المتغير

 (.α ≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائيا دال* 

 ما يلي: من خالل الجدول السابق يتضح
 :(R) اإلرتباطمعامل  -1
(، وبين X) نظام اإلدارة البيئيةتوجد عالقة إرتباط متوسطة بين المتغير المستقل  -

(، عند 0,792(، حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط )Y) الميزة التنافسيةالمتغير التابع 
 نظام ومتطلبات مقومات توفير تم أنه كلما يعني وهذا ،(0,05مستوى معنوية أقل من )

 التنافسي التميز تحقيق على القدرة تحسين في مساهمتها مستوى زاد كلما البيئية اإلدارة
 المبحوثة. للمدابغ

 :)2R(معامل التحديد  – 2
%( من التغير الكلي في المتغير التابع 62,8( يفسر )نظام اإلدارة البيئيةنجد أن المتغير المستقل )

الممكن أن يكون لها تأثير هامًا في  ، وباقي النسبة قد يرجع إلي عوامل أخري من( ) الميزة التنافسية
 المتغير التابع.

 ختبار معنوية نموذج اإلنحدار:إ – 3
، وحيث أن قيمة إختبار (F-test)ستخدام إختبار إإلختبار معنوية جودة توفيق النموذج ككل، تم 

(F-test) ( مما يدل على 0,05(، وهي ذات معنوية عند مستوى معنوية أقل من )216,026هي ،)
 . الميزة التنافسيةثير نموذج اإلنحدار علي المتغير التابع أدة تجو 
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 ختبار معنوية المتغير المستقل:إ –4
نجد أن المتغير المستقل )نظام اإلدارة البيئية(، ذو تأثير معنوي على  (t.test)بإستخدام إختبار 

عند مستوى معنوية أقل من (، وذلك 5,507المتغير التابع )الميزة التنافسية(، حيث بلغت قيمة "ت" )
(0,05.) 
 معادلة النموذج: – 5

 نظام اإلدارة البيئية 1,011+  0,792=  الميزة التنافسية
( موجبة، فهذا يعنى أن هناك إرتباط  طردى نظام اإلدارة البيئيةوحيث أن إشارة المتغير المستقل )

 (.الميزة التنافسية) ( والمتغير التابعنظام اإلدارة البيئيةبين المتغير المستقل )
 عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد "بإنه من صحة الفرض القائل  تقد تأكد ةكون الباحثتومن هنا  

متالك لتبني( α ≤ 0.05) مستوى  لنظام اإلدارة البيئية الداعمة األساسية والمتطلبات المقومات وا 
 . صناعة دباغة الجلود في مصر في التنافسية الميزة تحسين على

 إختبار الفرض الثانى
  مؤشرات الربحية على اإلدارة البيئية نظام لمتطلبات البسيط اإلنحدار : تحليل(6) رقم جدول

قيمة معامل  المتغير المستقل
 R رتباطإل ا

قيمة معامل 
 R2 التحديد

  F داللة F قيمة
 إلحصائيةا

 T داللة T قيمة β قيمة
 اإلحصائية

 رأس علي العائد
 المستثمر المال

0,285 0,081 0,212 0,607 3,027 0,543 0,607* 

 علي العائد
 االصول إجمالي

0,379 0,143 0,199 0,199 26,957 1,091 0,317 

 علي العائد
 المبيعات إجمالي

7,7 59,59 5,077 0,042 28,778 4,643 0,04 

 الربحية: التابع المتغير

 علي )المحسوبة( كانت ذات داللة إحصائية لمؤشر معدل العائد T( إلى أن قيمة 6يشير الجدول )
 ( ما يلي:6المبيعات، كما يتبين من الجدول) إجمالي

المستثمر،  المال رأس علي أن معامل اإلرتباط بين نظام اإلدارة البيئية وكاًل من معدل العائد .1
 (0,379، 0,285بين ) األصول كان ضعيفاً حيث تراوح اإلرتباط إجمالي علي ومعدل العائد

المبيعات كان قويًا  إجمالي علي أن معامل اإلرتباط بين نظام اإلدارة البيئية ومعدل العائد .2
 .7,7حيث بلغ 
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المبيعات أنسب مؤشر لقياس الربحية لصناعة دباغة  إجمالي علي إعتبار معدل العائد .3
 في التغير من( %60) يفسر( البيئية اإلدارة نظام) المستقل المتغير أن الجلود، حيث نجد

 المبيعات. إجمالي علي الكلى فى مؤشر العائد

 النتائج والتوصيات

 في ISO14001 البيئية اإلدارة نظام بتطبيق متواضع إهتمام مستوي البحث نتائج أظهرت .1
 سياسة بإعتماد الكافي غير اإلهتمام بمستوي المتعلقة عناصرها التحديد وجه وعلي المدابغ
 الخاصة اإلجراءات في الضعف بسبب البيئية للجوانب واضحة توثيق وهيكلية محددة بيئية

 .وغيرها والمراقبة بالتوثيق

 فى تعزيز الميزة التنافسية مما البيئية اإلدارة لنظام إحصائيا دال معنوي تأثير وجود ثبت .2
 ثم البيئيةالسياسة  التنفيذ والتشغيل يليها تأثير بأسبقية الرئيسية الفرضية صحة قبول يؤهل

 .مراجعة اإلدارة اإلختبار واإلجراءات التصححية وأخيرا بعدها التخطيط

على مفاهيم أنظمة اإلدارة البيئية وذلك بسبب التركيز  المدابغطالع اإلدارة العليا في إضعف  .3
  ISO 9000. ةعلى نيل شهادة الجودة الدولي

يتولى بشكل متخصص ضبط  المدابغفي  بالصحة والسالمة المهنيةعدم وجود قسم مختص  .4
 .المدبغةالتأثيرات البيئية ألنشطة 

وتوصى  .بالبرامج التدريبية المتعلقة بالجوانب البيئية وتأثيراتها المدابغهتمام إدارة إضعف  .5
 الباحثة باآلتى:

تفعيل نظام  بهدف القطاع هذا في العاملة والصغيرة المتوسطة المنشآت بين تكامل .ضرورة إحداث1
 والتنافسية. اإلنتاجية القدرة البيئية ورفعاإلدارة 

 زيادة ثم ومن التكلفة، تخفيض وبالتالي السعر، في للتحكم للجلود متخصصة بورصة . إنشاء2
 البورصة. في الكبري المدابغ أسهم إعتماد ضرورة الجلدية، مع الصناعات منتجات تنافسية

 .حالياً  المستهلكة المياه من% 80 لتوفير بالروبيكي للمياه آبار .حفر3
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