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 كلم   كن

 

الحـمـد هلل على نـعمـه الذي مـّن علّى بإكمال هـذا البـحـث ، واليسعني في هذا 

للمــ نف الوقـت، إال أن أتقّدم ببالغ شــكري وتــقــديــري، وخــالــص امتـنـانــي 

الـذي جـعـل مـن هـذه الرسالة ممـكنـة.     ب ان الحفانمحم المهن سال كت ن

كمــا أدين لــه بالعــرفـان لــســعـة صــدره ، فـقـد كــان أستــاذاً وصـديـقـاً 

 ومـوجــهـاً. 

الذين  الهندسية بجامعة دمشق اإلدارةكما أتوجه بالشكر والتقدير لكل أساتذة قسم  

و أخص بالشكر عطاء وتعلمت منهم الكثيرأناروا الدرب أمامي وأجادوا في ال

على مالحظاته القيمة التي استفدت منها كثيراً  ال كت ن المهن س عمن عام  ي

 التمام هذا البحث على اكمل وجه.
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 الـــى س نيا العظيم  

ويـرفــع  الــتي أرجـــو من الــعــزيـــز الــقـــديـــر أن يـرفــق بــها

 ـنــها الــغـمــامــة الــسـوداء ويعيد لها االمن واالمانعـ

 

  بشيء يوماً  علي يبخل لم الذي أبي إلى المتواضع العمل هذا كما أهدي

  والمحبة بالحنان زودتني التي أمي وإلى

 جميعاً  وأصدقائي هليو أبنائي وزوجتي وأ إخوتي وإلى
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 ملخص
 

 إلنتـاج نتيجـة األخيـرة اآلونـة فـي كبيـرة اقتصـادية شهدت سورية كواحـدة مـن الـدول الناميـة تنميـة
لـــى حـــل مشـــكلة الســـكن وتطـــوير البنيـــة مارات وظهـــور تشـــريعات جديـــدة تهـــدف إوزيـــادة الســـتث الـــنفط

لـى تطويرهـا ء والسـعي إالضـغط علـى مشـاريع البنـاجـراءات علـى زيـادة انعكست هـذ  اإل دالتحتية. ولق
ة نتج عنها شديد بأزمةخيرة تمر سورية في السنوات األو  .الحاصل في الدول المتقدمة لتواكب التطور

 ،بنية المدنية والصناعية وخروج الكثير من مشاريع البنـى التحتيـة عـن العمـلتدمير عدد هائل من األ
لى تفكير جدي ببناء إالبناء التقليدية والتجا   ساليبأعادة التفكير بمبادئ و إ ونحتاج في الفترة المقبلة

لــى هــذا الهــدف بتطبيــق إنظــام بنــاء متكامــل نحــاول فيــل الحفــاظ علــى المــوارد قــدر المســتطاع ونصــل 
زمـة لـيس فقـط األ -لـى ذلـك إالبنـاء ويـدفعنا  مشـاريعالستدامة على جميع مراحـل سلسـلة التوريـد فـي 

سـعار الوقـود والتوجــل العـالمي بالحفـاظ علــى أاسـي وارتفــاع سأولكـن نضـوب المــوارد بشـكل  -الحاليـة 
 الموارد الطبيعية والبيئة.

الدراســة هــي إجــراء مقــابالت واســتبيان لــبعو المقــاولين والمــوردين هــذ  فــي  المتبعــةوالمنهجيــة  
وصناع القرار والمكاتب الستشارية ودراسة مدى استجابتهم لتطبيقات الستدامة والعوائق التـي تحـول 
دون مدى تطبيقهم لهـا، وكـذلك إجـراء دراسـة نقديـة ألسـاليب التنفيـذ المتبعـة واقتـراي حلـول بديلـة تلبـي 

 متطلبات التنمية المستدامة بكافة المراحل.
وســوف نتطــرق فــي هــذ  الدراســة إلــى جميــع األســاليب والعمليــات والمقترحــات والتوصــيات التــي 

بلــدنا فــي المســتقبل القريــب وللوهلــة األولــى قــد يبــدو توصــلنا إلــى الهــدف المرجــو ومحاولــة تطبيقــل فــي 
تبـــاع أســـاليب حمايـــة لبفـــراد والبيئـــة المحيطـــة و ليـــات العمـــل مـــع اصـــعباا إل أن تبســـيط اإلجـــراءات و 

تخطيط وتصميم أكاديمي يراعي الشروط المطلوبة قد يوصلنا إلى طريق نجـد فـي  خـر  إدارة متكاملـة 
والهــدف الرئيســي مــن هــذا البحــث هــو  مــن لبجيــال القادمــة.  تشــمل حمايــة الحاضــر وتــأمين مســتقبل

هـــم معوقـــات تطبيـــق الســـتدامة فـــي مشـــاريع البنـــاء فـــي ســـوريا بشـــكل عـــام وصـــيا ة أتحديـــد ودراســـة 
  اقتراحات للتغلب على هذ  المعوقات.
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 البحث م كل 
Research Problem 

 
   
ي اهتمام لتطبيق سياسـية التنميـة المسـتدامة أعدم وجود تعاني مشاريع البناء في سوريا من مشكلة   

ومنفـــذين مـــن جميـــع العـــاملين فـــي هـــذا المجـــال مـــن مخططـــين ومصـــممين فـــي سلســـلة التوريـــد وذلـــك 
البيئـــة  وفوائـــدها علـــىعـــن ماهيـــة هـــذ  السياســـة  ونقـــص معلومـــاتألســـباب تقنيـــة وماليـــة  ومـــوردين
 مشــاريع البنــاءهميــة تطبيــق الســتدامة فــي أعلــى الــر م مــن ف البعيــد،المــدى  وربحيتهــا علــىوالمجتمــع 

هميتها في أ التي تهتم بدراسة المعوقات والفوائد من تطبيقها وخصوصاا بحاث ن هناك ندرة في األأ لإ
  الموردين.خفو الكلفة وتطوير الصناعة وميزاتها في تحسين الشروط التنافسية بين 
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 أهمي  البحث
Importance of the present research 

 

 مشــاريع قطــاع ووهــ ســوريا فــي القتصــادية والجتماعيــة القطاعــات أهــم أحــد الدراســة تعــالج .1
 .البناء

 فــي وخاصــة مهمـة خطــوة تعتبــر الحاليـة الدراســة نإفــ الموضـوع فــي هــذا الدراسـات لنــدرة نظـراا  .1
 السـنين في الموارد من القصوى الستفادة لىإوالحاجة  والجتماعية القتصادية الظروف ظل

 .القادمة

 فــي العــاملين عدتســا التــي والتوصــيات النتــائج مــن مجموعــة وضــع فــي الدراســة هــذ  تســاهم .3
 الســتدامة تطبيــق لتجــاوز العقبــات والمشــاكل التــي تعيــق وصــناع القــرار البنــاء مشــاريع قطــاع
 التوريد. سلسلة في

 : خالل من القتصاد في القطاع هذا مساهمة زيادة .4
 . والوقت والموارد الطاقة توفير خالل من التكاليف تخفيو. 1
 . والتلوث لنفاياتا من الحد طريق عن البيئة الحفاظ على. 1
 : خالل من الربحية زيادة . 1

 . للموارد الفعال الستخدام -
 .والمعدات البناء مواد على الستدامة لتنفيذ الحديثة والتقنيات األساليب تبني -
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 ه اف البحثأ
Research Objectives 

 

 هدف هذ  الدراسة الى:ت
مشاريع البناء متكاملة في سلسلة التوريد في  هم العوائق التي تقف في اتباع سياسة بيئيةأتحديد 

  إلى:للوصول العوائق والمشاكل  هذ وتحري 
   والموادخفو استهالك الطاقة والميا 
 اشتراطات الصحة العامة للسكان والعاملين في قطاع البناء وسالمتهم وتحسين 
  مـــداد  مراحلهـــا بواســـطةوادارة عمليـــات التشـــييد بجميـــع  ية تخـــدماســـتراتيجخطـــة توريـــد وا 

 والجتماعية والقتصادية.بالنتيجة المتطلبات البيئية 
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 منهجي  البحث

Research Methodology 
 

المـوردين والمنهجية التي سوف تتبع في الدراسة هي إجراء مقابالت واسـتبيان لـبعو المقـاولين و 
والعوائق التـي تحـول الستدامة مدى استجابتهم لتطبيقات  الستشارية ودراسةصناع القرار والمكاتب و 

حلـول بديلـة تلبـي  المتبعـة واقتـرايألسـاليب التنفيـذ  دراسـة نقديـةوكـذلك إجـراء  ،لهـامدى تطبيقهم دون 
 المراحل.متطلبات التنمية المستدامة بكافة 

  

 

 الجهات المستفي د من البحث
Beneficiaries of the research 

 

ذا البحـث فــي جميـع مشــاريع البنـاء فــي ســوريا ليهــا فـي هــإيمكـن تطبيــق السياسـة المــراد التوصـل 
وســـتكون الجهـــات  التحتيـــة. ومشـــاريع البنيـــة والمـــدن الصـــناعيةالكبيـــرة  وخاصـــة المجمعـــات الســـكنية

 وكـــذلك جميـــعالمحليـــة ووزارة شـــؤون البيئـــة  دارةووزارة اإلســـكان مســـتفيدة مـــن هـــذ  الدراســـة وزارة اإلال
  والخاص.شركات التنفيذ في القطاعين العام 

وريـف المقـاولين فـي مدينـة دمشـق  ومجموعـة مـنالبنـاء فـي القطـاع العـام  اعتمـاد شـركات وسيتم
 الدراسة. إلتمامكجهة مزودة للبيانات الالزمة  دمشق،
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 مق مـ 
Introduction 

 

 قطاعــات مختلــف فــي الثابتــة األصــول تكــوين فــي الســاس حجــر والتشــييد البنــاء قطــاع يعتبــر 
 متزايــدة عمــل فــرص يولــد بــذلك وهــو ، النشــائية المشــاريعب يزودهــا دمي حيــثوالخــ الســلعي النتــاج

 فـــي العاملــة الشــركات مـــن واســعة مشــاركة يتطلــب والـــذي األزمــة أحدثــل الـــذي الــدمار بعــد وبخاصــة
 (.3103، حوراني)دولية  أو عربية أو محلية كانت سواء النشائي القطاع

 نحـو العربيـة الـدول وتخصـص ،حجمـاا  العربيـة عاتالصـنا أكبـر مـن والتشـييد البنـاء صناعة تعد 
 مـــن جــداا  كبيـــر عــدد الصـــناعة هــذ  فــي ويعمـــل( 3114 زحــالن) ،للتشـــييد ســنوياا  دولر مليــار 031

 الـــدول لمعظـــم الـــوطني القتصـــاد فـــي خاصـــة أهميـــة الصـــناعة هـــذ  يكســـب ممـــا، والمهنيـــين العمـــال
 علــى يجــب اسـتراتيجياا  هــدفاا  الصـناعة هــذ  يموتنظـ دارةإ فــي الكفــاءة زيـادة هــدف مـن ويجعــل ،العربيـة
ـــع ـــة الـــدول جمي ـــرة التحـــديات ظـــل فـــي خاصـــة ،أعينهـــا نصـــب تضـــعل نأ العربي  تفرضـــها التـــي الكبي

 (.3112 اهلل خير، الجاللي) العولمة ظاهرة ضمن جميعها تنطوي التي الدولية القتصادية المتغيرات

 ظهــور مــع الصــناعة هــذ  ظهــرت فقــد ات،البــديهي مــن التشــييد صــناعة هميــةأ عــن الحــديث يعــد 
ــــل تعبيــــر خيــــر دائمــــاا  وكانــــت حضــــارتل، ازدهــــار مــــع وازدهــــرت ونمــــت النســــان ــــل وعــــن عن  انجازات

 هـذ  منتجـات خـالل مـن بجـالء يتضـح انسـاني حضاري تراث من اليوم نشاهد  ما نإ بل الحضارية،
 (.3111 الجاللي)المختلفة  التاريخية المراحل عبر الصناعة

نســان هـــو محــور عمليـــة التنميــة المســـتدامة وهــو أ لـــى مــا فـــي الوجــود وســـالمتل مرتبطـــة إن اإل 
بسالمة بيئتل التي يتفاعل مع مكوناتهـا ومواردهـا الطبيعيـة والمسـكن الصـحي يعتمـد علـى تـامين بيئـة 

 ائنـاتصحية وانطالقا من مفهوم النظام والذي تمثلل الخلية الحيـة وهـي الوحـدة األساسـية فـي بنـاء الك
 حد مكونات هذا النظام تـنعكس علـى المكونـات األخـرى لهـذا النظـامأالحية حيث إن أي خلل يصيب 

ن تـــامين المســـكن الصـــحي يعتمـــد بشـــكل أو بـــ خر علـــى تـــامين إوعلـــى تـــوازن هـــذا النظـــام مـــن هنـــا فـــ
المجمع السكني الصـحي وعلـى المدينـة الصـحية بشـكل عـام وهـذا يعتمـد علـى تضـامن جهـود القطـاع 

والقطــاع الخــاص والمؤسســات التطوعيــة والخيريــة ومشــاركة المجتمــع المحلــي واقتناعــل التــام  الحكــومي
نساني (0)بأهمية المحافظة على البيئة وأن المحافظة على البيئة هو واجب وطني وا 

. 



 

 إشراف: د.م. محمد بشار الحفار  م. عمر الزعزوعإعداد: 
 

17 

 مقدمة 

 

 األعمــال، عــالم فــي متزايــدة اهميــة ذات قضــية هــي المســتدامة والتنميــة الشــركات ادارة تكامــل إن 
 فيجـب العمـل األمـر، لهـذا السـتجابة إطـار وفـي والبيئيـة الجتماعية للمسؤوليل زايدةمت توقعات وسط

 علـى المسـتدامة للتنميـة واسـتراتيجيات رؤيـة ووضـع المعنيـة األطـراف أفكـار جمع عملية تحسين على
 العناصـر بوصـفها والقتصادية والبيئية الجتماعية المسؤوليات إلى يجب النظر كما. الشركة مستوى

 المتعــددة المعنيــة األطــراف تحديــد فــي بالســتمرار واللتــزام. المســتدامة اإلدارة ُتشــكل التــي ألساســيةا
 األطــراف وهــذ  اتالشــرك ِقبــل مــن المتبعــة بــالقيم الرتقــاء النهايــة وفــي معهــم، ناجحــة عالقــات وبنــاء
 (3) الستدامة بمفهوم الخاصة األساسية التجاهات يلي فيما .سواء حد على

 

 االستدامة بمفهوم الخاصة األساسية االتجاهات (1)شكل ال

 ســتينيات فــي إل تظهــر لــم الحديثــة البيئيــة والسياســات الخضــراء السياســات أن مــن الــر م علــى 
 مبـادئ أن الكثيـرون رأى فقـد. ذلـك من أبعد هو ما إلى البيئية األفكار تتبع يمكن فإنل العشرين القرن

 األم، األرو مفهـوم أكـدت التي القديمة الوثنية الديانات في جذور ب يضرب المعاصر البيئي المذهب
نو  والطاويـة، والبوذيـة الهندوسـية مثل الشرقية الديانات وكذلك  حلـول وفـرت اإلسـالمية والقـيم التقاليـد ا 
 أكـــد لقـــد. البشـــري الجـــنس تواجـــل التـــي الحاليـــة البيئيـــة التحـــديات مـــن العديـــد لمواجهـــة وشـــاملة فعالـــة

 اإلسـالمية، الشـريعة لتعـاليم ووفقـاا . الطبيعية الموارد وحماية البيئة على المحافظة أهمية لىع اإلسالم
 جميــع إلــى ملكيتهــا تعــود( والضــوء الغابــات النــار، المــاء، األرو،) للطبيعــة األساســية العناصــر فــإن

 .البشري للجنس فقط وليس الحية الكائنات
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فــي تعزيــز مفهــوم التنميــة المســتدامة فــي  يعتبــران نبراســاا إن القــر ن الكــريم والســنة النبويــة الشــريفة  
أمر اهلل سبحانل وتعالى البشـر بتجنـب إلحـاق األذى  .الدول اإلسالمية، وكذلك في جميع أنحاء العالم

إن اهلل ســبحانل وتعــالى ميــز الجــنس  .وهــدر المــوارد الطبيعيــة والــذي مــن شــأنل تــدمير وتــدهور البيئــة
الطبيعية وجعلل كوصي عليها، وهذا يندرج تحتل ضمان الحـق فـي اسـتخدام  البشري باستغالل الموارد

 .والتدمير الضرريلحق بها  ألكافة الموارد على 

 هللأّن ا ّيةدوليها يانةدلا ففي.  دحم وإلسالا على لبيئةا على ةظبالمحاف ينّيةالد لثقافةا رتقتص ل 
الــــــــــــــــــديني  يعرلّتشا مرح هللا قلخل اامارحتوا. عليها نمو روألا كمال ّنلوأ عليها نمو روألا قخل

 سلوب حّناوي لباباا ّجل، ولمسيحيةا فيو. هــار ستثما، أو الّسابعةا لّسنةا فيرو ألث ارحد وليها على
 نم رهظم لبيئةام ارحتإّن ا:"فيهال قا سالةر لبيئةل اوح ليدو رتمؤم لىم إ0191م عا في لّثانيا
ّن . قللخالن إلنساام ارحتا رهاظم  مسألة ّنهاإ لب، ّيةدقتصاأو ا سياسّية قضّية تليس ةلبيئا قضّيةوا 
 تنفــــــــــــــك ل .قلخالا علىاء وستقا هــــــــــــــو بيعةطللن إلنساا رميدتأّن  رعتبواباإلنسانّية  قتتعّل خالقّيةأ

 تحسـن أدى إلـى وهـذا. والقـدرة القـوة مـن المزيـد تكتسـب العربيـة البلـدان مـن الكثيـر فـي البيئيـة المؤسسـات

 البيئيـة، وتعزيـز والمعـايير واألنظمـة المراسـيم إنفـاذ المؤسسـات هذ  إنجازات ومن .ةالبيئي اإلدارة في كبير

البيانـات  جمـع علـى الفنيـة القـدرة وتحسـين البيئيـة، العمـل وخطـط اإلسـتراتيجيات صـيا ة علـى القـدرة
البيئيـة  االقضـاي طبيعـة وتوضـيح البيئيـة، التعليمية والبرامج البيئية بالقضايا الوعي مستوى ورفع ورصدها،
 .العالمي المستوى على المطروحة

ـا التحسـينات بقيـت الكبيـر، التقـدم هـذا مـن الـر م وعلـى  قـدرة  ظـل فـي البيئيـة بـاإلدارة محصـورة عموما
 ومـن. المسـتدامة للتنميـة والبيئيـة والجتماعيـة القتصـادية الثالثة لببعاد الشاملة المعالجة على محدودة

 الـوطني، الصـعيد علـى المتكامـل التخطـيط  يـاب المعنيـون األطـراف احـدده التـي العوائـق الرئيسـية

 المتابعـة، و يـاب التنسـيق، وضـعف الفنيـة، القـدرات وضـعف المعنيـين، مشـاركة األطـراف ومحدوديـة

ذا. الشــفافية وانعـدام ا ســجلت قــد البلـدان كانـت بعــو وا   بكثيــر أكثــر المطلـوب يــزال ل ،اا ثابتــ تقـدما
 (1811،)السكوا

 معـــدلت وانخفــاو المــوارد وشــح والتضــخم البطالــة مشــاكل مــن تعــاني التــي الناميــة دولالــ نإ 
 يمكنهـا بشـكل لمواردهـا اسـتغاللها كفـاءة رفـع فـي المتقدمـة الـدول تجربـة من الستفادة تحاول التنمية،

 اهتمـــام الســـتدامة مفهـــوم يثيـــر لـــذلك، مواطنيهـــا معيشـــة مســـتوى وتحســـين متوازنـــة تنميـــة تحقيـــق مـــن
 المفــاتيح الهامــة أحــد فهــي القتصــادية، السيســات مقــرري وأ المــاليين وأ القتصــاديين ســواء احثينالبــ
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 الـذي التنـاقص ظـل في خاصة التنافسية بالقدرة والرتقاء الفاقد وتقليص السنوية النمو معدلت لزيادة
 لمتاحة. الموارد حجم في العالم يشهد 

 والتغيــر القتصــادية والتنميــة الســكاني النمــو نــواحي فــي مســبوق  يــر قرنــاا  العشــرون القــرن كــان 
 1.0 إلى نسمة بليون 0.1 من العالم سكان نما 3111 إلى 0111 من عام مائة مدى فعلى. البيئي
 النـاتج زاد مـــرات، 4 قرابـــة العـالم سـكان زاد وبينمـا ذلـك، ومـع(. 3110 المتحـدة، األمـم) نسمة بليون

ـــةبنسب الحقيقــي اإلجمــالي المحلــي  للعــالم ســمح ممــا ،(0119 لونــ ، دي) مــرة 48و 31 بيـــــن تتــراوي ــ
نمــا الســكان، عــدد أضــعاف 4 باســتيعاب فقــط لــيس  بالغــة للمعيشــة مســتويات عنــد ذلــك بعمــل أيضــاا  وا 

 فــي متباينــة أشـكال اتخــذ والقتصـادي الســكاني الصـعيدين علــى السـريع النمــو هـذا أن  يــر. الرتفـاع
 ناحيــة ومــن. متكــاف  بشــكل القتصــادي النمــو مــن المنــاطق جميــع تســتفد مولــ العــالم، أنحــاء جميــع
 المســتدام  يــر الســتخدام زيــادة مــع تــزامن بشــكل القتصــادية والتنميــة الســكاني النمــو تحقــق أخــرى،
 دي ريـو فـي المنعقـد والتنميـة بالبيئـة المعنـي المتحـدة األمـم مـؤتمر أمـا. األرو لكوكب المادية للبيئة

 بالصـــالت الـــدولي الـــوعي تطـــور مســـيرة فـــي بـــارزا معلمـــا فكـــان ،0113 عـــام فـــي رازيـــل،بالب جـــانيرو
 قبـل صـيا تها أحكمـت التـي المسـتدامة التنميـة مفهـوم إلـى اسـتنادا والتنمية والبيئة السكان بين القائمة
 التنمية“ أنهاب المستدامة التنمية اللجنة عرَّفت وقد. والتنمية بالبيئة المعنية العالمية اللجنة سنوات عدة
 اللجنــة” )باحتياجاتهـا الوفـاء علـى المقبلـة األجيـال بقــدرة المسـاس دون الحاضـر باحتياجـات تفـي التـي

(. واحــد عــالم إلــى واحــد كوكــب مــن“ بعنــوان عامــة نظــرة ،0191 والتنميــة، بالبيئــة المعنيــة العالميــة
 الحيـاة بنوعيـة والرتقـاء مةالمسـتدا التنميـة تحقيـق أجـل مـن“ أنـل علـى ريـو إعـالن في 9 المبدأ ونص
 المســتدامة  يــر والســتهالك اإلنتــاج أنمــاط مــن الحــد علــى الــدول تعمــل أن ينبغــي الشــعوب لجميــع
زالتهـــا  11 القـــرن أعمـــال جـــدول فـــي 2 الفصـــل و طـــى”. المالئمـــة الديمغرافيـــة السياســـات وتشـــجيع وا 
 اسـتهالكية أنمـاط وجـود إلـى افةباإلضـ العـالم، فـي واإلنتاج السكان نمو أن“ وذكر الستدامة موضوع

 ”.كوكبنا في الحياة دعم قدرات على كبيرا عبئا يضعان مستدامة،  ير

    :1881 لعام المتحدة لبمم والتنمية والبيئة السكان الموجز في التقرير جاء وقد

 تنبثــق أهميــة الطاقــة والمــواد األوليــة مــن دورهــا المــزدوج فــي تــوفير القواعــد للنشــاط القتصــادي 
والرفا  اإلنساني من ناحية، في الوقت الذي تمثل فيل من ناحية أخرى قوة دافعة كامنة وراء كثير من 

 .الشوا ل البيئية مثل التغير المناخي واألمطار الحمضية والتلوث

ــد لــديها قلــق شــديد بشــأن المشــاكل البيئيــة،   شــهد عقــد التســعينات تزايــد عــدد الحكومــات التــي توّل
ن كـان بـوتيرة أقـلسواء المشاكل ذ . ات الطـابع المحلـي أو المشـاكل التـي تتخطـى بطابعهـا الحـدود، وا 
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، توافقـت اآلراء علـى التـرابط الوثيـق 0113وفي مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام 
التنميـة فـي وُأعيـد تأكيـد هـذا التوافـق فـي المـؤتمر الـدولي للسـكان و . القائم بين السـكان والبيئـة والتنميـة

وباإلضافة إلى ذلك، فإن التقـارير والبيانـات التـي أصـدرتها الحكومـات والمنظمـات  يـر . 0114عام 
وتنفيذ خطة عمل  30الحكومية عن الستعراو والتقييم الخمسيين األولين لتنفيذ جدول أعمال القرن 
يم المـــدى الـــذي بلغتـــل المـــؤتمر الـــدولي للســـكان والتنميـــة تشـــكل قاعـــدة متينـــة يمكـــن علـــى أساســـها تقيـــ

 .مختلف األطراف ذات المصلحة في تفعيل الترابط فيما بين السكان والبيئة والتنمية

 011، اعتمـد أكثـر مـن 0113منذ انعقاد مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية فـي عـام  
هــذ  العمليــات إلــى ورّكــزت . بلــد اســتراتيجيات وطنيــة للتنميــة المســتدامة أو خطــط عمــل وطنيــة للبيئــة

درجة كبيرة على تحديد األولويات البيئية الوطنية، وابتـداع أفضـل التـدخالت المشـتركة بـين القطـاعين 
وبـــالر م مـــن تبـــاطؤ تنفيـــذ . الخـــاص والعـــام فيمـــا يتعلـــق بهـــذ  األولويـــات، وكفالـــة مشـــاركة الجمهـــور

للتقارير القطرية التي ُأعـّدت عـن السياسات بالمقارنة مع رسمها، كما تدل على ذلك الغالبية العظمى 
، فـإن صـكوك السياسـات البيئيـة 30الستعراو والتقييم الخمسيين األولين لتنفيذ جدول أعمال القـرن 

الوطنيــة تشــكل إطــارا فريــدا مــن نوعــل يســمح فــي داخلــل بتكــوين فكــرة عــن األهميــة المعطــاة لقضــايا 
لمحليــة إلدارة البيئــة هــي أفضــل وســيلة علــى ولعــل المبــادرات ا. الســكان فــي ســياق السياســات البيئيــة
 .السكانية والبيئة الديناميكاالصعيد التنفيذي لمعالجة الترابط بين 

 الصـعب من تجعل العلمي اإلدراك سبل وفي البيانات في الموجودة الثغرات أن فيل شك ل ومما 
 بـل المسـلم مـن أنـل إل. يـةالبيئ المشـاكل لحـل الالزمـة اإلجـراءات بشـأن اآلراء فـي توافـق إلى الوصول
ـــو حتـــى لزمـــة تكـــون قـــد البيئـــة بشـــأن المتخـــذة اإلجـــراءات أن واســـع نطـــاق علـــى  البيانـــات كانـــت ول

 مـؤتمر فـي 0113 عـام اعتمـد الـذي التحـوطي، المبـدأ فـإن السـياق هذا وفي. مكتملة  ير والنظريات
 تتــاي ريثمــا اإلجــراءات هــذ  اتخــاذ ريتــأخ أل ينبغــي بأنــل يقــر والتنميــة، بالبيئــة المعنــي المتحــدة األمــم
 يطــري أل ينبغــي اتجاههــا، عكــس يمكــن ل أضــرار مــن البيئــة يهــدد مــا فــإزاء: “العلميــة األدلــة جميــع
 أن ويمكـن. ذاتهـا حـد فـي يبررهـا مـا لهـا التـي اإلجـراءات اتخـاذ لتأجيل عذراا  العلمي الفهم في النقص
 فهمــا بعـد المفهومــة  يـر المعقــدة بـالنظم المتصـلة اتالسياســ إليـل تســتند أساسـاا  التحــوطي الـنهج يـوفر
 ”.اختاللتها ب ثار بعد التنبؤ يمكن ل والتي ،كامالا 
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 التنمية المستدامة الفصل الثاني 

 

 نمي  المست ام الت

Sustainable Development 

 
 تمهيد: 2-1 

نتيجــة  فـي جميـع الصـناعات هامــاا  حيـزاا  تأخـذن تطبيقـات التنميـة المسـتدامة فـي ادارة سلســلة التزويـد إ
وذلـك للحصـول علـى مزايـا تنافسـية  ووعي المجتمعجراءات الحكومية الصارمة الضغط الناجم عن اإل

تالئــم  والمــواد التــيالجــراءات  أفضــلعلــى  منتجــين والمنفــذين للحصــولوالمصــممين والبــين المــوردين 
 مشاريع البناء.هذ  الضغوط وبشكل خاص في 

تالئم متطلبات الحاضر دون أنقاص قدرة األجيال المسـتقبلية  التيالتنمية  هيالتنمية المستدامة  
 :أساسييننين وتشمل التنمية طبقاا لهذا التعريف مضمو  متطلباتهم،لتتوافق مع تلبية 

  أنهــا ليســت قاصــرة علــى عــدد مــن العلــوم والمنــاطق بــل للدللــة علــى العــالم بأســرة األن وفــي
  .المستقبل

  .ليس هناك مفهوم محدداا للتنمية المستدامة ولكن الغرو هو استمرار تلك التنمية 

 :خاللهماوتشتمل هذ  التنمية على فكرتين أساسيتين تتحقق من 
  .إلى تهيئة الوضع من أجل المحافظة على مستوى حياة مرضى لجميع الناس جةالفكرة األولى: الحا

لســـعة البيئـــة لتلبيـــة احتياجـــات الحاضـــر والمســـتقبل طبقـــاا لمســـتوى  الفكـــرة الثانيـــة: الحـــدود القصـــوى
التكنولوجيــا، والــنظم الجتماعيــة، وتتــدرج هــذ  الحتياجــات مــن احتياجــات أساســية كالمأكــل والمشــرب 

 –الوضع الجتمـاعي  –النوع  –المتوقفة على السن ماسلوى احتياجات فرعية طبقاا لتقسيم والملبس إل
  .المهنة
بمسـتوى  لالرتقـاءفـي المحاولـة ل أن يحصل كـل فـرد فـي جميـع أنحـاء العـالم علـى فرصـت وينبغي 

 –حـدودة الحدود الحدود الطبيعيـة مثـل المـوارد الم هذ وتشمل  )األدنى(معيشتل فوق هذا الحد الثابت 
نوعيــة الحيــاة وتضــاءل التنــوع  وانخفــاوالمفــرط للمــواد  الســتثمارالمنخفضــة الناتجــة عــن  اإلنتاجيــة
ومــن . الحــدودفمــن أجــل مســتقبلنا المشــترك ســيكون مــن األفضــل إشــباع الضــروريات وتقليــل  الحيــوي

فــي  اجتماعيــةسياســية أو  عمرانيــة،تنميــة  نــتاخــالل تلــك الفكــرتين يمكــن تقيــيم كــل التنميــات ســواء ك
 (.1884، )ابراهيم ضوء التنمية المستدامة



 

 إشراف: د.م. محمد بشار الحفار  م. عمر الزعزوعإعداد: 
 

23 

 التنمية المستدامة الفصل الثاني 

 

 بصناعة البناء أهمية التنمية المستدامة 2-2 
المنبعـث عنها نصـف الكربـون  عام يصدرن صناعة التشييد تضغط على البيئة كون المباني بشكل إ

فــي البلــد  فرةوليــة المتــو األالمــواد  وتســتخدم ربــعالكلــي للنفايــات  وثلــث الحجــماســتهالك الميــا   ونصــف
 بالدنا.بكثير في  سوأالوضع ا نأظن وأفي بلد متطور كبريطانيا  ( هذا1881 ،سميث)

 188هم الصناعات في العالم فتبل  استثماراتها في بلد مثـل بريطانيـا حـوالي أن صناعة التشييد من إ 
يـــــين مال 1لحـــــوالي  وتـــــوفر وظــــائفنتــــاج القـــــومي مــــن حجـــــم اإل % 8وتمثـــــل مليــــار جنيـــــل فــــي الســـــنة 

 .(1881 ،سميث)عامل

ومن الناحيـة القتصـادية فتحتـل صـناعة التشـييد أهميـة كبيـرة فـي القتصـاد الـوطني لجميـع دول 
وتشـكل العالم، وتشكل منتجاتها األرضـية الخصـبة واألسـاس المتـين الـالزم للسـير فـي عمليـة التنميـة، 

 18لـى زهـاء إامية وترتفع هذ  النسـبة جمالي في الدول النبالمئة من اإلنتاج القومي اإل 8,1ما نسبتل 
نفــاق بالمئــة مــن إجمــالي اإل 18لصــناعة ســنويا زهــاء بالمئــة فــي الــدول المتقدمــة، ويســتثمر فــي هــذ  ا

، بالمئــة فــي الــدول العربيــة )زحــالن 68الســتثماري فــي مختلــف دول العــالم، وترتفــع هــذ  النســبة الــى 
1981.) 

المي معهـد المراقبـة العـ وحسـب احصـائياتعلى البيئة  يراا تأثالعوامل  أكثرن عمليات البناء من إ 
 تستهلك:بنية ن األإف

 48%  سنوياا  والحصويات والرمل المستخدمةمن الصخر الخام.  
 11% الطبيعية.خشاب من األ 
 48% من الطاقة.  
 16%  من الماء المستخدم على مستوى العالم سنوياا. 

  مــن مجمــل حجــم النفايــات. %18النشــائية تمثــل عمــال ن نفايــات األإوفــي الوليــات المتحــدة فــ 
ن التنميــة العمرانيــة وصــناعة البنــاء تعتبــر مــن أكبــر المســتهلكين للمــوارد الطبيعيــة ســواء كانــت إ 

صناعة التشييد، باإلضافة إلى أن تغير المنـاخ وارتفـاع معـدل حـرارة  فيمصادر طاقة أو مواد تدخل 
ضارة للبيئة، مما أدى إلى ظاهرة الحتباس الحرارى لذا فإنـل األرو وزيادة معدل انبعاثات الغازات ال

أصبح لزاما مراجعـة أسـاليب العمـارة، مـن حيـث اسـتهالك الطاقـة والمـواد الخـام والعمـل علـى اسـتخدام 
 .مواد صديقة للبيئة لتقليل النبعاثات الضارة

( ٪18تخدام المـواد الخــام )علـى البيئـة بثمــاني عوامـل رئيسـية هــي: اسـ كبيــراا  المبـاني تـؤثر تـأثيراا  
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( وانبعاثــات التلــوث مثــل النبعاثــات فــي الغــالف ٪11(، واألراضــي )٪11(، والميــا  )٪41والطاقــة )
نتاج الصلب٪18(، النفايات السائلة الماء )٪48الجوي )  (1994 ،ليفين ودي ليو)(. %11) (، وا 

ل الخلـيج ممـا يجعـل بـذل مـن النـاتج القـومي لـدو  %11إن صناعة التشييد تمثـل نسـبة متوسـطة  
ــاا علــى  ــة  القتصــادالمجهــود فــي ســبيل ترشــيد التكلفــة فــي هــذ  الصــناعة يعــود إيجاب القــومي ألي دول

ويصـــب مباشـــرة فـــي التنميـــة المســـتدامة والحفـــاظ علـــى البيئـــة بســـبب مـــا تســـتهلكل هـــذ  الصـــناعة مـــن 
ت تصـنيع المـواد المختلفـة أو أراضي ومواد طبيعية وما تفرز  من  ثار سلبية على البيئة بسـبب عمليـا

الموقـع والمـواد  هـي:عمليات التشييد ذاتهـا. إن تكلفـة التشـييد يمكـن تحليلهـا لمكونـات أساسـية داخليـة 
فــي  القتصــاديوالعمالــة والمعــدات والخــدمات المســاندة وخارجيــة هــي: القــوانين المعمــول بهــا والمنــاخ 

 (1886، والمنطقة )عباسالدولة 

لم فــي الوقــت الحاضــر بالحفــاظ علــى البيئــة وحيــاة المجتمعــات اإلنســانية علــى يمثــل اهتمــام العــا 
األرو أهـــم التوجهـــات العلميـــة والفلســـفية والتطبيقيـــة التـــي تنحـــى نحوهـــا معظـــم الدراســـات والبحـــوث. 
ونالحــظ إن التطــورات المتســارعة التــي يشــهدها العــالم مــن حيــث النمــو الســكاني والزيــادة المطــردة فــي 

إضــافة إلــى أزمــة الطاقــة، ومشــاكل التلــوث النــاتج عــن اســتهالك الطاقــة بشــكل كبيــر، عــدد الســكان، 
وتأثيراتها السلبية على البيئة، قـد أثـارت اهتمـام مختلـف دول العـالم، سـواءا كانـت مصـدرة أو مسـتوردة 

( مــن الطاقــة فــي العــالم، كمــا أن %18-48أن قطــاع البنــاء وحــد  يســتهلك ) وتشــير الدراســات.للطاقــة
من نصف الموارد األولية الطبيعية )حوالي ثالثة مليـارات طـن سـنوياا( تسـتخدم فـي مجـال البنـاء  أكثر

لذا، فإن الدعوة تتواصـل للتعامـل مـع البيئـة بشـكل أكثـر توازنـاا، خاصـة مـن قبـل المخططـين  .والتشييد
الســكنية  للبحــث عــن بــدائل تخطيطيــة وتصــميمية للمــدن الحديثــة والمجمعــاتوالمعمــاريين والمصــممين، 

 .(1881 ،يالزبيد) والمتجددةالجديدة، من خالل الستفادة من مصادر الطاقة الطبيعية الجديدة منها 

لفـرص  وتـوفيراا  القـوميالقتصـاد  فيإن صناعة التشييد والبناء تعد من أهم الصناعات مساهمة  
القـــائم علـــى  العلمـــيالعمـــل عمـــل مختلـــف المســـتويات والتخصصـــات، ممـــا يتطلـــب اهتمامـــا بالبحـــث 

 .منهجية سليمة ورؤى واضحة لالحتياجات المستقبلية

حيـــث  ،وتختلــف صـــناعة التشـــييد عـــن  يرهـــا مـــن الصـــناعات فـــي الطبيعـــة الفيزيائيـــة لمنتجاتهـــا 
بضخامة الحجم وضرورة تصنيعل في مكان استثمار  مما يتطلب انتقال ورشات العمل  جيتصف المنت

ونتيجة لذلك تختلف البنية التنظيميـة واألسـاليب  ،(1998والعيد  خير اهلل، الى موقع التشييد )الصدي
حيـــث يعمـــل بهـــا عـــدد كبيـــر مـــن المقـــاولين وشـــركات المقـــاولت ومكاتـــب  ،الداريـــة لصـــناعة التشـــييد

 (.1881خير اهلل ، التصميم والستشارات الهندسية )الجاللي
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اء الخـام نتيجـة السـتخدام الجـائر لهـا، لتنوع المناخ وندرة الطاقـة والميـا  ونضـوب مـواد البنـ نظراا  
أسعار مـواد البنـاء نتيجـة للظـروف القتصـادية السـائدة عالميـا، فقـد أدت  فيوكذلك التذبذب المستمر 

، مــع الســتفادة مــن المــوارد الطبيعيــة العمرانــيكـل هــذ  العوامــل إلــى ضــرورة الهتمــام باســتدامة النمـو 
 )الــذهبي(وأشــار  ."ســاليب اإلنشــاء المتطــورة والمالئمــة للبيئــةوتقنيــات الطاقــات الجديــدة والمتجــددة وأ

علــى أن التنميــة العمرانيــة وصــناعة البنــاء تعتبــر مــن أكبــر المســتهلكين للمــوارد الطبيعيــة ســواء كانــت 
صناعة التشييد، باإلضافة إلى أن تغير المنـاخ وارتفـاع معـدل حـرارة  فيمصادر طاقة أو مواد تدخل 

لذا فإنـل  الحرارينبعاثات الغازات الضارة للبيئة، مما أدى إلى ظاهرة الحتباس األرو وزيادة معدل ا
أصبح لزاما مراجعـة أسـاليب العمـارة، مـن حيـث اسـتهالك الطاقـة والمـواد الخـام والعمـل علـى اسـتخدام 

 .مواد صديقة للبيئة لتقليل النبعاثات الضارة

جـــدادنا لـــم يســـتخدموا مصـــطلح الســـتدامة مفهـــوم الســـتدامة موجـــود منـــذ القـــدم، وبالتـــالي فـــإن أ 
كتعبيــر عــن طريقــة معيشــتهم، وكيفيــة تــوفير مصــادر العــيي، واألســلوب الــذي يبنــون بــل، بــل عاشــوا 

إذن فالستدامة هـي مصـطلح شـامل ومـرتبط بالتنميـة المطلوبـة . المفهوم وطبقو  بشكل عفوي وتلقائي
 .للمجتمع اإلنساني

الخالقــة للتعامــل مــع المصــادر الطبيعيــة تتطلــب تضــافر جهــود إن األســاليب المتطــورة واألفكــار  
ذوي التخصصـــات: المعمـــاريين والمخططـــين والبـــاحثين بالتعـــاون مـــع أصـــحاب القـــرار للتركيـــز علـــى 

 (1818، الحربي)المدن التقنيات الصديقة للبيئة، خاصة في مجال البناء وتخطيط 
 التنميـة وصـف فـي المسـتخدمة اللغـة علـى الا تعـدي المسـتدامة للتنميـة العـالمي القمـة مـؤتمر أدخـل 

 أن 1992 لعـام العـالمي القمـة اعتبـر مـؤتمر فقـد. اا لحقـ المفهـوم هذا تفسير على تأثير لل كان المستدامة،

 جوهانسـبر  خطـة أمـا. واجتماعية وبيئية اقتصادية أبعاد ذات واحدة إنمائية عملية هي المستدامة التنمية

 :هـي ومتـ زرة أبعـاد متداخلـة ثالثـة تشـكل منفصـلة مسـارات ثالثـة فـي مسـتدامةال التنميـة فعرفـت للتنفيـذ
 والتنميـة القتصـادية بـين التنميـة وبالفصـل. البيئـة الجتماعيـة وحمايـة والتنميـة القتصـادية التنميـة

 التنميـة فـي وصـف التعـديل هـذا يكـون الثنـين، عـن مسـتقالا  اا مسـار  البيئـة حمايـة واعتبـار الجتماعيـة،

 البيئيـة والجتماعيـة العتبـارات لـدمج األرو قمـة أولتهـا التي األهمية من التقليل في أسهم قد مستدامةال

 ٢٩٩١اعتمـد المجتمـع الـدولي فـي قمـة األرو بالبرازيـل عـام  اذا القتصادية القرارات صنع عملية في
وق األجيـال القادمـة مصطلح التنمية المسـتدامة بمعنـى تلبيـة احتياجـات الجيـل الحـالي دون إهـدار حقـ

فـي الحيـاة فــي مسـتوى ل يقـل عــن المسـتوى الــذي نعـيي فيـل هــذا وقـد حـدد المجتمــع الـدولي مكونــات 
 :التنمية المستدامة على أنها
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 .اقتصادينمو -  
 .تنمية اجتماعية - 

 .حماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية بها-  

 
 

  Sustainable development triangle – key elements and interconnections( 2الشكل )

Source: adapted from (Munasinghe 1994)  

نظمــة وخــدمات البنيــة التحتيــة  ومــع أبنيــة و معــات مــرتبط ارتبــاط وثيــق بتطــور األن تطــور المجتإ 
السف فان هذ  الصناعة تضغط بشكل كبيـر علـى البيئـة مـن حيـث اسـتنزافها الكبيـر لمـوارد الطبيعـة 

عـي فكـرة عـدم القتـراو مـن مـوارد ان نر أار اننـا نعـيي فـي عـالم محـدود المـوارد ويجـب علينـا وباعتبـ
المســتقبل او الســتيالء علــى حــق الجيــال القادمــة مــن هــذ  المــوارد اقتضــى المــر ان نراجــع طريقــة 

فيهـا البناء وتوخي اجراءات الستدامة والسعي الى خلق و بناء سالسل توريـد يراعـى  بأساليبتفكيرنا 
يعنـي  الستدامة في سلسلة التوريـد ل تلتطبيقان توظيفنا إفوفي الحقيقة  ،تطبيق وتوظيف الستدامة

ننــا ســوف نرفــع الكلفــة بــل علــى العكــس تمامــا فــان هــذ  التطبيقــات مــع مــرور الــزمن تعــود أبالضــرورة 
علـــى حيـــاة كبيـــرة مســـتقبلية علـــى الشـــركات والمؤسســـات والمـــالك وحتـــى تـــؤثر بشـــكل مباشـــر  بأربـــاي
 السكان.
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ســتدامة فــي مشــاريع البنــاء هــداف رئيســية لتطبيــق الأنــل يوجــد لــدينا ســتة إوحســب نظــام اليــزو ف 
 (:According to ISO 15932)تي وهي كاآل

 تطوير شامل في قطاع البناء -1

 الحد من اآلثار السلبية وتحسين القيمة. -1

 اجراءات منهجية استباقية -1

 البتكار -4

 تصادي وزيادة اآلثار السلبيةالفصل بين النمو الق -1

 عدم تعارو المصالح في اتخاذ القرار للمدى القريب او البعيد -6

حســب نظــام اليــزو لتحقيــق هــذ  الهــداف لــدينا تســعة مبــادئ رئيســية يجــب الســعي الــى  يضــاا أو  
 (ISO 15392: 2008)  وهي:تطبيقها 

لتتكيــف مــع أعمــال جميــع جوانــب الســتدامة مــع مــرور الوقــت  تحســين: التحســين المســتمر -1
ويتنــاول أســاليب أو وســائل التقيــيم والتحقــق والرقابــة  والعمليــات.البنــاء بمــا فــي ذلــك األداء 

 والتصالت.

 بعين العتبار الجيال القادمة، واحترام اخالقيات المهنة يشمل الخذ: حقوق المالكين -1

دما نتخـذ اجـراءات اي بمعنـى عنـ واجـراءات محليـةلـى تفكيـر عـالمي إتطوير طريقة التفكيـر  -1
الوقـت عنـد  وفـي نفـسمعينة محلية ان نراعي العواقب التي تنتج عن هذ الجراء للعالم ككـل 

عالميــة الخــذ بعــين العتبــار الثــار المحليــة الناتجــة عــن تطبيــق هــذ   تاســتراتيجياتطبيــق 
 ولستراتيجياتالسياسات 

تقيـيم السـتدامة فـي أعمـال  جميـع جوانـب السـتدامة عنـد النظـر أو يشـمل: النهج الشمولي  -4
 الخذ بعين العتبار كامل دورة حياة المشروع البناء، مع

ــــع األطــــراف  -1 ــــةإشــــراك جمي ــــد وتوزيــــع  اشــــراك: المعني ــــتج عنــــل تحدي اصــــحاب المصــــلحة ين
 ينعكس على النتاجية والوقت المسؤوليات مما

 ،القصــير والمتوســطاألخــذ فــي العتبــار اآلثــار المترتبــة علــى المــدى  :النظــرة بعيــدة المــدى -6
بمــا فــي ذلــك األداء مــع مــرور الوقــت، والتفكيــر فــي دورة حيــاة  القــرار، صــنع فــي والطويــل
 .هي نتيجة حتمية للتطور التأثيراتن هذ  أوجميع الثار المترتبة عليل حيث المشروع 
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دارة المخـــاطر  -4 ـــدأ: الحتياطـــات الالزمـــة وا  ـــل تجنـــب  المب ـــائي لتكييـــف أعمـــال البنـــاء مث الوق
دارة المخــاطرالمخــاطر  ، ومعالجــة المخــاطر، وقبــول المخــاطر واإلبــال  وتقيــيم المخــاطر، وا 

 .عن المخاطر

 المنجزة واجراءات التنفيذ الخالقية لبعمالالمسؤولية  وتشمل: المسؤولية -8

متاحــة لجميــع الطــراف وســهلة الفهــم  تالمعلومــان تكــون جميــع مصــادر أيجــب  :الشــفافية -9
 .والعملياتمصداقية وتشمل جميع المعلومات الالزمة عن المواد للجميع وشاملة وذات 

 أبعاد التنمية المستدامة : 2-3 
 :هيبثالثة عناصر رئيسية  المستدامة فريقي للتنميةواألالمجلس العربي ويصنف 

ويــراد منــل تحســين مســتوى الرفاهيــة لالنســان مــن خــالل زيــادة نصــيبل مــن : قتصــاديال البعــد -1
  .المتاحة أن هذا يتعذر تحقيقل في ظل محدودية الموارد الضرورية.  يرالسلع والخدمات 

ويركز على حسن التعامـل مـع المـوارد الطبيعيـة وتوظيفهـا لصـالح اإلنسـان دون : البعد البيئي -1
نات البيئة المتضمنة لبرو والماء والهواء وما يكمن فيها من مصادر مكو  إحداث الخلل في

ـــاة البشـــرية والحيوانيـــة والنباتيـــة طبيعيـــة دامتهـــا وتقـــدمها وتحـــول دون  ،تســـهم فـــي بقـــاء الحي وا 
 .استنزافها أو تلوثها

ويشــــمل المكونــــات البشــــرية والعالقــــات الفرديــــة والجماعيــــة : اتيالبعــــد الجتمــــاعي والمؤسســــ -1
 .سسية وما تسهم بل من جهود تعاونيةوالمؤ 

لبد من ارتباط هذ  المحاور وتكاملها نظراا لالرتباط الوثيـق بـين  التنمية الستدامة ولنجاي عملية 
جــراء التحســينات القتصــادية ورفــع مســتوى الحيــاة الجتماعيــة  الجتمــاعيالبيئــة والقتصــاد واألمــن  وا 

 .ساسية الطبيعية للحياةبما يتناسب مع الحفاظ على المكونات األ

إن فكــرة الســتدامة البيئيــة تقــوم علــى تــرك األرو فــي حالــة جيــدة لبجيــال القادمــة أفضــل ممــا  
 .كانت
 ( لببعاد الثالثة للتنمية المستدامة:1881 ،ويبين الشكل التالي تعريف )جامعة ميتشيجين 

 

https://www.facebook.com/AlmjlsAlrbyAlafryqyLtnmytAlmstdamt?fref=nf
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 ألبعاد الثالثة للتنمية المستدامةاتعريف ( 3الشكل )

 قياسات الستدامة العالمية يرى مورين هارت بانـل يوجـد مسـتويين مـن تطبيـق السـتدامة وحسب 
ساســـــية البيئيـــــة والجتماعيـــــة أن تقـــــاطع العناصـــــر األالمســـــتوى الضـــــعيف والمســـــتوى القـــــوي حيـــــث 

والقتصـــادي لالســـتدامة ينـــتج لـــدينا مســـتوى ضـــعيف امـــا احتـــواء العنصـــر البيئـــي لعنصـــر القتصـــاد 
 التالي. عنل تطبيق قوي لالستدامة كما هو موضح بالشكلوالمجتمع ينتج 

 
 

 مستويات تطبيق االستدامة -مورين هارت (4الشكل )
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وهــذا يعنــى أن تكــون هنــاك نظــرة شــاملة عنــد إعــداد إســتراتيجيات التنميــة المســتدامة تراعــى فيهــا  

 الثالثة.بدقة األبعاد 

  مفهوم ادارة سلسلة التوريد الخضراء: 2-4
هــوم الجــراءات الخضــراء يســتخدم علــى نطــاق واســع لشــري مصــطلح الســتدامة ويشــير الــى أصــبح مف

(، وظهــر مصــطلح 1888، نظــرة أكثــر شــمول الــى الثــار البيئيــة والقتصــادية والجتماعيــة )دوبيــرس
(، وكــان 1884، ( بــدافع الحاجــة الــى الــوعي البيئــي )سريفســتاGSCMادارة سلســلة التوريــد الخضــراء )

ر هــذا المصــطلح عقــب النهضــة الحقيقيــة فــي الثمانينــات إلدارة الجــودة والنهضــة الفعليــة بدايــة ظهــو 
 لمفاهيم ادارة سلسلة التوريد في بداية التسـعينات. وقـد اجتـذب مصـطلح ادارة سلسـلة التوريـد الخضـراء

(GSCM ـــل مـــن ـــى الحـــد والتقلي ـــز عل ـــع أطـــراف المشـــروع مـــع التوجـــل نحـــو التركي ( األكـــاديميين وجمي
ايات والحفاظ على الجودة خالل فترة حياة المشروع مع اهمية الحفاظ علـى المـوارد الطبيعيـة. وان النف

مفاهيم الستدامة التي تسعى لتقليـل الضـرار البيئيـة مـع رفـع كفـاءة النتـاج واعـادة التـدوير اصـبحت 
متزايــد مــن قبــل ( وان الطلــب ال1884، الممارســة الرئيســية لتحقيــق أفضــل النتــائج المرجــوة )سيرفاســتا

الزبــائن و الضــغط الممــارس مــن قبــل الحكومــات دفــع الشــركات الــى ان تراعــي تطبيــق الســتدامة فــي 
(  ونتيجة لـذلك اسـتحدثت وطـورت التشـريعات الحكوميـة وظهـرت مفـاهيم 1998، مشاريعها)سيرفاستا

تدامة بعـين العتبـار المسائلة البيئية مما دفع بالمخططين الستراتيجيين الى اخذ مفـاهيم تطبيـق السـ
 خذ المزيد من الجراءات التي تلبي الحتياجات البيئية.والسعي إلى أ

وانبثقــت نتيجــة لــذلك بعــو المصــطلحات والمفــاهيم الجديــدة مثــل التصــميم المســتدام، العمليــات  
 ،المســــتدامة، التوريـــــد المســـــتدام، ادارة النفايـــــات والمخلفـــــات، وتصـــــنيع المـــــواد المســـــتدامة )سريفاســـــتا

 تــم والحكومــات، المصــلحة، وأصــحاب العمــالء مــن البيئيــة أو الخضــراء الضــغوط بعــد تزايــد(، 1884
 األثــر لتقليــل بهــا المعمــول التشــريعية واألطــر والمعــايير التشــغيلية التوجيهيــة المبــادئ مــن عــدد وضــع
اشــتراطات  ، وظهـرت سلســلةبيئيــاا  المسـتدامة التجاريــة الممارســات نحـو للتحــرك دفــع الشـركات. البيئـي
التـــي اقترحـــت تطبيـــق المعـــايير التاليـــة فـــي ادارة سلســـلة التوريـــد لـــتالئم الشـــتراطات  14881اليـــزو 
 البيئية:

 .مستمر نظام تدقيق عمليات خالل من البيئي، األداء وتحسين لقياس الشركات قدرات تعزيز -
زالة الدولية التجارة تحسين  -  .التجارية الحواجز وا 

 .البيئية لالدارة عالمياا  عليها فالمتعار  النهج تشجيع -
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وكذلك ظهرت اشـتراطات الصـحة والسـالمة فـي عمليـات البنـاء التـي ركـزت علـى ادارة المشـاريع  
 بما يحقق الصحة والسالمة للعاملين والسكان والمستثمرين على حد سواء.

( GSCMوفــي ضــوء هــذ  التحــديات كــان الــدافع وراء اعتمــاد سياســة سالســل التوريــد الخضــراء) 
للحــد مــن التــدهور البيئــي والحــد مــن اســتنزاف المــوارد والمــواد الخــام واســتخدام مــواد خضــراء وتقليــل 

 النفايات واعادة تدويرها والحفاظ على مصادر الطاقة.
 مــن بهــم الخاصــة التوريــد سلســلة إدارة مســتوى رفــع ضــرورة علــى األعمــال منظمــات أدركــت وقــد 
 تنافسـية ميـزة علـى والحفـاظ الحاليـة البيئيـة التشـريعات مـع افـقليتو  اسـتراتيجي لدور بحت وظيفي دور

 (.1994البيئية )الكينغتون  الكفاءة وتحسين التكنولوجي البتكار خالل من دائمة،
 خـــالل مـــن للمنظمـــات التنافســـية للميـــزة مصـــدراا  تكـــون أن يمكـــن الخضـــراء التوريـــد سلســـلة إدارة 

 الفوائـــد مـــن عـــدداا  تنـــتج أن يمكـــن الخضـــراء التوريـــد لةسلســـ، (1888)باكـــالن  البيئـــي أدائهـــا تحســين
 ،(1884 ،)كوشاوا الربحية وتحسين حد، أقصى إلى والكفاءة التكاليف في التوفير من بدءاا  للمنظمة،

 البيئــي التفكيــرهــي طريقــة جديــدة فــي  الخضــراء التوريــد سلســلة إدارةان  ( 1884واعتبــر سيرفاســتا )
 المــواد، مصــادر واختيــار المنتجــات، تصــميم حيــث تشــمل علــى وريــدالت سلســلة إدارة فــي يالنــدماج
 عمـر  بعـد المنـتج حيـاة نهايـة إدارة عـن فضـال للمسـتهلكين النهـائي المنـتج وتسـليم التصنيع، وعمليات

 الفتراضي.

ذ يجـــب مراعاتهـــا أثنـــاء إن نكـــون مســـاعدين مـــع الطبيعـــة للحفـــاظ عليهـــا هنـــاك حاجـــة ملحـــة أل 
ئيــــا مســــتخدمين المــــواد المناســــبة، كــــان تكــــون ذات عمــــر طويــــل وقابلــــة إلعــــادة التصــــميم والتنفيــــذ بي

ن التقــدم العلمــي والتكنولــوجي قــد أدى الــى زيــادة التلــوث فــي أذ إالســتخدام ومناســبة للوظيفــة البيئيــة، 
البيئــة بأشــكالل كافــة نتيجــة التطــور الســريع فــي الطاقــة النتاجيــة، ممــا أدى الــى خلــق عمــارة جديــدة 

نمـا صـحة ا  و  دى الـى خلـق انسـان مختلـف لـيس شـكالا أالبعد النفسـي والروحـي لالنسـان، ممـا تجاهلت 
 .(1881 ،ونشاطا وانخفضت فعالية النسان النتاجية والفكرية. )أمين

تحقيـــق ب نقـــوميـــة المســـتدامة فيجـــب ان هـــم مبـــادئ التنمأنـــل لتحقيـــق ( بأ1881، ويـــرى )العمـــايرة 
اسـتعمال المـواد فـي  وكـذلك .قتصاد في إنشاء وصيانة هذ  المساكنفي المباني، وال مفهوم الستدامة

 .التي ليس لها تأثير سلبي على البيئة، سواءا في إنتاجهـا أو اسـتعمالها أو صـيانتها أو الـتخلص منهـا
التخلص من المخلفات بشكل ل يترتـب عليـل تـأثير سـلبي علـى البيئـة، ومعالجـة المخلفـات بمـا  خيراا أو 

 .لبيئييخدم النظام ا
مكانيــة نقــل مصــادر الطاقــة ومــواد البنــاء المتطــورة ســاعدت   التطــورات الحديثــة فــي التكنولوجيــا وا 
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ولكــن الكثيــر مــن هــذ  الحلــول تســتنزف كوكــب األرو علــى  مغــاير،علــى إيجــاد حلــول بنائيــة بشــكل 
تدامة. عبـر مفهـوم السـ المحيطة وفقيجب أن يتجاوب المبنى مع البيئة  الر م من التقنيات الحديثة.

ومــواد البنــاء المتــوفرة  األرو،طبو رافيــة  الريــاي، كالشــمس،التفاعــل المتــوازن مــع المــوارد الطبيعيــة 
التنميـــة المســـتدامة هـــي نتـــاج جهـــود إذا  وعـــادات وتقاليـــد المجتمـــع. الجتماعيـــةومواءمتهـــا مـــع القـــيم 

ع متـوازن وفـق سياسـات المجتمع بأكملل عبر خطوط شمولية طويلة األمد نحـو تحقيـق وتطـوير مجتمـ
نحـن نعـيي فـي عـالم تنضـب فيـل  .(1881، )الزبيـدي اجتماعيـة وسياسـية مدروسـة اقتصـادية، بيئية،

ومســتداما مسـتقبال أمنــا  المســتقبل لنبنــيمـن  ول نقتــروالمـوارد فوجــب علينـا ان نحــافظ علــى مواردنـا 
التنميـــة المســـتدامة علـــى  بـــان تطبيــق أؤمـــنوانــا  علينـــا ان نـــدير سالســل امـــداد خضـــراء اليـــوم. يجــب

 .(1818، والفراد بالنهاية )كريسلجميع المؤسسات  ويزيد الربايسالسل التوريد يقلل المخاطر 

ن مســـألة الحفـــاظ علـــى البيئـــة كانـــت علـــى جـــدول اعمـــال المحافـــل الدوليـــة لعـــدة عقـــود وكـــال إ 
الخيــرة  وفــي الســنوات الخصـوص،بالــدور الــذي ممكـن ان يلعبــل بهــذا  والخــاص يهـتمالقطـاعين العــام 

ظهر التركيز بشكل واضح على اسـتخدام تطبيقـات التنميـة المسـتدامة فـي سلسـلة التوريـد مـن كبريـات 
 .(1888، المتقدمة. )اميليانيالشركات في الدول 

ن تطبيقـات التنميـة المسـتدامة فــي ادارة سلسـلة التوريـد أصـبح قاعــدة اساسـية واسـتراتيجية مهمــة إ 
وأفضــلية فــي الســواق عــن طريــق تقليــل المخــاطر البيئيــة  أكثــرقيــق عوائــد ربحيــة للشــركات وذلــك لتح

 .(1991، دائها )سركيسأوتحسين 
من مرحلة التخطـيط ومرحلـة  ن مفهوم الستدامة يتبعل تغير في مفهوم ادارة سلسلة التوريد بدءاا إ 

دة فههـــم عمليـــة عـــاإلـــى إننـــا نحتـــاج أفمـــن خـــالل فهـــم تطبيقــات الســـتدامة ســـوف نكتشـــف  التصــميم
ن الفكـــرة الساســـية إلدارة سلســـلة التوريـــد مـــن وبقيـــة عمليـــات البنـــاء وخطواتهـــا أل التخطـــيط والتصـــميم

ن النظـــام البيئـــي  يـــر ثابـــت و يجـــب التكيـــف معـــل وتطويـــع أخـــالل اللتـــزام بالســـتدامة تعتمـــد علـــى 
بلــد مثــل ســوريا فــال  وفــي اجراءاتــل لنحقــق النجــاي المطلــوب مــن عمليــة التوظيــف فــي جميــع المراحــل.

ة فـــي البلـــد ففـــي ن البنـــاء يعكـــس الحالـــة القتصـــاديأنـــل مـــن المعـــروف أل إتوجـــد احصـــائيات دقيقـــة 
ظهــرت كبيــر وخاصــة فــي المــدن الرئيســية و عــداد المبــاني بشــكل أخيــرة تضــاعفت الســنوات العشــر األ

لمــدن الصــناعية قــوانين اســتحداث اعــدة مراســيم وقــوانين ســاعدت علــى ازدهــار صــناعة البنــاء مثــل 
ـــة  التجمعـــات الســـكنية بإنشـــاءالخاصـــة  الســـتثمارشـــركات التطـــوير العقـــاري وقـــوانين و  واهتمـــام الدول

 .بالسكن الشبابي والجتماعي
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 االستدامة والهندسة: -2-5 
لمختلفة لعملهم سـواء فـي يعد دور المهندسين في تحقيق الستدامة دورا محوريا وذلك عبر الوظائف ا

م اقتـــراي وســـائل لتوظيـــف مـــواد الطبيعـــة وقواهـــا فـــي خدمـــة النســـان، وعلـــى أالبتكـــار م التصـــميم أ
 المهندســين ان يضـــمنوا تحقيـــق التنميـــة المســتدامة فـــي مختلـــف مجـــالت عملهــم، وذلـــك فـــي المراحـــل

ن الحلــول الهندســية التــي ل تأخــذ فــي الحســبان القيــود الخالقيــة المختلفــة مــن تقــديم خــدماتهم، بــل إ
 (.1811 ،)الجاللييقية حق ية والثقافية والتنظيمية هي ليست حلولا والجتماع

ــا فــي صــنع القــرار أن نحــاول كمهندســين متخصصــين أبــات مــن المحــتم علينــا  إذ  ن نــؤدي دورن
التشــييد و العلميــة الحديثــة لالرتقــاء بصــناعة البنــاء  واتبــاع الســاليبهــذ  الصــناعة  والمســاعدة بتطــوير

ت الحكوميـة والخاصـة وشـركات التشـييد للتـدخل ومحاولـة اسـتخدام تطبيقـات بالتنسيق مع الجها وذلك
جـراءات محاولة ضبط سياسـة التوريـد  لىإ والتصميم وصولا التنمية المستدامة في مرحلتي التخطيط  وا 

 .والتشغيل التنفيذ
 الموازنة والجتماعية والقتصادية ومحاولةوعليل فيجب القيام بعمل موازنة بين الدراسات البيئية  

بالمنافسـة المباشـرة  هـيوان الوسيلة الوحيدة لـذلك  الموارد والحفاظ علىبينهم من اجل ارضاء الجميع 
وبالنسـبة للجميـع  ويكـون متـاي وسـعر اقـلبجـودة اعلـى  بيئـيالسوق المفتوي بمعنى ان نقدم بـديل  في

ملزمــة لحمايــة التوجــل الســتثمارات فالحــل الوحيــد اجــراءات حكوميــة صــارمة تشــرع قــوانين  ألصــحاب
  البيئي.

جميــع ابعــاد  نــدرك أن علينــا المســتدامة، التنميــة إدارة تطبيــق فــي يننــاجح كــونن أن نريــد كنــا إذا 
وتطـوير سـلوكياتنا ورفـع مسـتوى  تحسـين وكـذلك يتطلـب منـا مسـتدامة  حلـول إيجـاد وجدوى لستدامةا

 مختلفـــة، مســـتويات علـــى تعمـــل التـــي رة،المتغيـــ الحتياجـــات لمواجهـــة محاولـــة فـــيمعرفتنـــا ومهاراتنـــا 
 .)1881، كونتي (الفاعلة. الجهات من العديد مع والعمل

تنفيـذ واتبـاع تـدابير  زيادة يصبح من الواجب علينا وكأمر حتمـيال في العالم سكان استمرار ومع 
 .البشري النشاط مجالت جميع في المواردواجراءات كفيلة بالحفاظ على 

شـركات فـي المسـتقبل سـوف تتحـول الـى اتخـاذ اجـراءات كفيلـة بحمايـة البيئـة ن معظم الإولذلك ف 
ننا يجب ان نقود توجها يؤدي الى تقديم منفعة أوالحقيقة المهمة هي  التوريد.في جميع مراحل سلسلة 

القادمـــة بالحفـــاظ علـــى مصـــادر الطاقـــة وان الهـــدف مـــن اتخـــاذ هـــذ  الجـــراءات فـــي سلســـلة  لبجيـــال
ومصـادر الحفـاظ علـى البيئـة  ويتعـدا  الـىالنهايـة علـى المنظـور القريـب  الـربح فـيق التوريد هو تحقيـ

 .)1881 ،وايتمان و خرون( المستقبل الطاقة في
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مـن اسـتخراج المـواد الخـام  ابتـداء المشـروع،البيئيـة تـتم فـي جميـع مراحـل دورة حيـاة  التـأثيراتن إ 
ـــى عمليـــات التصـــنيع الـــى الســـتخدام   الـــى اعـــادة التـــدوير النهـــائي او التـــالف  مواعـــادة الســـتخداال

لتحقيــق النجــاي فــي تطبيــق ادارة تنميــة . (1886)زوو وســركيس   أي بمــا معنــا  مــن المهــد الــى اللحــد
مستدامة يجب علينـا ان نعـرف البعـاد المختلفـة لالسـتدامة وان نطـور مـن سـلوكنا ومعرفتنـا ومهاراتنـا 

علـــى جميــع الصـــعد والتنســيق مـــع العديــد مـــن الجهـــات  لنحــاول ان نجهـــز أنفســنا لمواجهـــة التحــديات
(، الى متى سوف نسـتطيع ان تجاهـل بـان السـتدامة هـي القتصـاد والصـحة 1881الفاعلة )كونتي  

 .(1984 ،)كاسيا عادة تكوين شاملةاساسي في التنمية بل هي نوع من أنواع إ وشرط
نـي احتـرام حيـاة اإلنسـان وسـالمة بقائـل علـى ل خيار أمام العالم اآلن إل باحترام البيئة والذي يع 
وبنـــاء ذلـــك بـــدأنا نســـمع فـــي مجـــالت العمـــارة والتخطـــيط والبنـــاء عـــن المـــدن الخضـــراء  األرو،هـــذ  

الهتمــام بالبيئــة أصــبح أمــرا ضــروريا  نوا  حديثــة بــأنواع  فــي النتشــاروالمبــاني الخضــراء والتــي بــدأت 
والعالميــة لموضــوع الســتدامة وهــو أحــد المحــاور التــي وهــو مــرتبط بــالجهود الحاليــة المحليــة  وملحــا،

التي ل بد من الستعداد لها قبل أن تفـرو علينـا بسـبب التغيـر المنـاخي  اليوم،تعتبر حديث الساعة 
 والبيئي. 

خاصة بعد أن تبنت العديد مـن الـدول عقـد المنتـديات والحـد مـن التلـوث والنبعـاث الحـراري مـن  
فـي معظـم دول العـالم ول بـد  طبقـاا لمباني الخضراء. وهو نظام أصـبح اآلن موهو ما يسمى ا المباني،

ـــدعوة وتعمـــم علـــى جميـــع المكاتـــب الستشـــارية أ ن تســـتجيب جميـــع الجهـــات فـــي مـــدننا لمثـــل هـــذ  ال
معــايير المبــاني الخضــراء عنــد  الســوري لتطبيــقوشــركات المقــاولت ومــوردي مــواد البنــاء وكــود البنــاء 

ني وتنفيــذها للمحافظــة علــى مواردنــا الطبيعيــة وبيئتنــا مــع الحصــول علــى جــودة إعــداد تصــاميم المبــا
 .أعلى وتحقيق المنفعة العامة

 ومشـاريع البنيـة والصـناعية والتجاريـةمثـل المبـاني السـكنية  المنشـ تن التنوع الكبير في ماهيـة ا  و  •
يــر علينــا ضــغط كب والمواصــالت والتصــالت أحــدث ومشــاريع الميــا التحتيــة كالصــرف الصــحي 

جـراءات التنميـة المسـتدامة فـي جميـع مراحـل التشـييد وهـذا إن نتحـرى أ وكمجتمع ككـلكمهندسين 
للحصــول مــا  وتنفيذيــة واداريــةتصــميمة  البيئــي بــإجراءاتيتحقــق بمحاولــة التخفيــف مــن التلــوث 

 على نتائج طيبة تحمي بيئتنا.  أمكن

تقليـل مـن انبعاثـات الكربــون بال اءات تتمثـلالجـر ن نتبعهـا فـي هــذ  أن السـتراتيجية التـي يجـب ا  و  •
المـــوارد  الحفـــاظ علـــىفـــي  واتبـــاع اجـــراءات تســـاهمساســـي واســـتخدام مـــواد صـــديقة للبيئـــة أبشـــكل 

  .همها الماءأالطبيعية و 
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الدولـــة  وعلـــى عـــاتقجهـــة  والمـــوردين والمـــالك مـــنوتقـــع هـــذ  المســـؤولية علـــى عـــاتق المهندســـين  •
   .وسعأ والمجتمع بشكل

ية تطبيق عمل ونظم تضبطصدرت في السنوات القليلة الماضية تشريعات  فلقد ا سابقاا نر كما ذكو  
 14881 يزولنظام الجودة األ دارة سلسلة التوريد ومنها الشتراطاتإالتنمية المستدامة على 

  .من تطبيق التنمية المستدامة في سلسلة التزويد تعزز ISO 14001 14881تعليمات اليزو  •

  .لسة امداد متكاملة تحد من تلوث البيئةوتفرو تطبيق س •
  .وتركز على الحد من ظاهرة النبعاثات الحرارية •
  .وتضع اشتراطات مثل التقليل من انبعاث  از الكربون •
  .والتقليل من استخدام الطاقة وفي مجال المواصالت مثال الحد من الزدحام •

  .تخزين والنقلوالوتركز على تنفيذ هذ  الجراءات في عمليات التصنيع  •

وبنــاء عليــل فــان النظــرة العالميــة لثلــث الدارة فــي انظمــة الدارة الحديثــة قــد تطــورت مــن مثلــث  
ـــة الجـــودة الـــى مثلـــث  تقليـــل  –رضـــا المجتمـــع او النســـانية بشـــكل أعـــم  جديـــد أضـــالعل:الـــزمن الكل

 (.1)ي الشكل تقليل استهالك الموارد )الطاقة والمواد( كما يظهر ف –الضغوطات على البيئة 

 
 ( نموذج مثلث االدارة الجديد5الشكل )

 (1998، خر للمثلث الجديد لالدارة حسب )هوفيال وكوسكيال وهناك تصور  
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 الحالة السورية : 2-6 
تجـــاوز الكلفــة فــي ا لـــب  البنــاء تواجــل ســورية مشــاكل حـــادة فــي قطــاع البنــاء منهـــا ارتفــاع تكــاليف 

رفـة حـول اآلثـار البيئيـة  وانخفـاو جـودة أعمـال البنـاء. نقـص فـي المشاريع. التأخير. نقص في المع
المعرفة حول اآلثار البيئية ونقص المعرفة والوعي إلى التكنولوجيات المستدامة يمكن ربما يعـزى إلـى 
عزوف الشركات على الستثمار في التدريب والتطوير. نقص الخبـرة والمعرفـة مـن تقنيـات السـتدامة 

 .جود بيانات حول الستدامة يشكل عقبة رئيسية أمام تطوير صناعة البناءوالمنتجات  وعدم و 
ان تنفيـذ السـتدامة فــي إدارة سلسـلة التوريــد فـي مشـاريع البنــاء ل يتحقـق إل عنــدما يكـون جميــع  

أصـــحاب المصـــلحة فـــي هـــذ  الصـــناعة، بمـــا فـــي ذلـــك المطـــورين والمصـــممين والمقـــاولين والمـــوردين 
نحن في حاجة إلى تكاتف من كل األطراف لتخاذ قرار واع  الستدامة.تطبيق  ةويقدروا أهمييدركوا 

لعتمــــاد سياســــة مســــتدامة فــــي مشــــاريع البنــــاء الخاصــــة بهــــم. ونحتــــاج أيضــــا إلــــى تثقيــــف وتوعيــــة 
وعنــدما نســتطيع ان  بعــدهم،البنــاء المســتدام لحيــاتهم وحيــاة الجيــال القادمــة مــن  بأهميــةالمســتهلكين 

مـن شـأنل تحفيـز  سـيكونطلـب المسـتهلكين  هنـا فمـن وهم السـكاناقناع المستهلكين نصل الى مرحلة 
الصـــناعة الـــى اتجــا  جديـــد تراعـــى فيـــل  لنقـــل هــذ للمطـــورين والمصــممين والمقـــاولين  واعطــاء فرصـــة

 .ككل ومصلحة العالمالمصلحة العامة 

نحـــو سياســـة تخطـــيط  والخبـــرة والـــدعم والتحفيـــز لالتجـــا يوجـــد هنـــاك حاجـــة لتبـــادل المعرفـــة  إذا 
جديـدة مالئمـة للتنميـة المسـتدامة بمـا يعـود علـى جميـع الطـراف بالفائـدة علـى المـدى  وتصميم وتنفيـذ

 وبهذا يتحقق اداء المباني بالجودة العالية وتحقيق اشتراطات السالمة والمن للسكان والبعيد. القريب 

يئّيـة العليـا فـي سـورية، وتقـع عليـل مســؤولّية يعتبـر مجلـس حمايـة البيئـة والتنميـة المسـتدامة الســلطة الب 
 1881لعـام  18وضـع السياسـة الوطنّيـة وتنسـيق الفعالّيـات البيئّيـة. وقـد تـّم تأسيسـل فـي إطـار القـانون رقـم 

 .1991لعام  11ليحل محل المجلس األعلى لسالمة البيئة الذي نص عليل المرسوم التشريعي رقم 

وهــي مفّوضــة لحمايــة البيئــة بكاملهــا، وكانــت أّول  1991عــام  ُأسســت وزارة الدولــة لشــؤون البيئــة 
وزارة بيئّيــة مســتقّلة فــي الــدول العربّيــة. تــّم بعــد ذلــك دمجهــا بــوزارة اإلدارة المحلّيــة لتصــبح وزارة اإلدارة 
المحلّية والبيئـة، وبحسـب معلومـات حديثـة، يـتّم حاليـاا بـذل الجهـود إلعـادة تقسـيم الـوزارة إلـى وزارتـين، 

اهما لــالدارة المحلّيــة واألخــرى للبيئــة. تقــدم عــدد مــن اللجــان الفنّيــة الستشــارّية والفرعّيــة المســاعدة إحــد
 .لوزارة اإلدارة المحلّية والبيئة

، األداة القانونيـة 1881لعـام  18يعتبر قانون حمايـة البيئـة، الـذي تـم اعتمـاد  باسـم القـانون رقـم  
ات وصـالحيات وزارة اإلدارة المحلّيـة والبيئـة. كمـا يتـيح القـانون المركزية لحماية البيئة، ويحدد مسؤولي
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 .المجال إلنشاء "صندوق حماية ودعم البيئة" من أجل دعم مهام الوزارة 18رقم 
السياسـة البيئيـة الحكوميـة  تخصصـية للبيئـة الطبيعيـة والحيويـة وتـدهورها فـي سـورية وحسـب دراسـة 

بيئية طبيعية واصطناعية خطيرة تحتاج إلى المعالجة الفورية. تواجل سورية مشاكل  1888عام  وأهدافها
ور م بعو الجهود المبكرة، لم تبدأ سورية إل مؤخراا ببناء المدى الكامل إلمكاناتها لالدارة البيئية، وهـذا 
ســيحتاج إلــى وقــت ل بــأس بــل ليصــبح فــاعالا كليــاا. وبمــا أن ســورية لــم تبــدأ إل مــؤخراا نســبياا فــي إعطــاء 

ن البيئــة أولويــة قصــوى، فــإن الجهــود الكبيــرة ضــرورية للحــاق بالمعــايير البيئيــة اإلقليميــة والدوليــة. شــؤو 
وهناك على سـبيل المثـال كثيـر مـن الصـناعات القديمـة تأسسـت قبـل وجـود المعـايير البيئيـة، وهـي اليـوم 

 .إنتاج نظيفةتشّكل مصادر تلّوث رئيسية وتحتاج إلى جهود وأموال كثيرة لتحويلها إلى أساليب 
إن الـــدوافع الرئيســـية للتـــدهور البيئـــي )الهـــواء، المـــاء، األراضـــي، النفايـــات، الضـــجيج( تتضـــمن  

 11التوسع الحضري السـريع. تتميـز سـورية بعـدد سـّكان ينمـو بسـرعة، وفـي أيامنـا هـذ  يعـيي حـوالي 
اا علــى البيئــة بالمئــة مــن ســكانها فــي بيئــة حضــرية. إن معــّدل النمــو الســكاني المرتفــع يشــّكل ضــغط

ويجعـــل اإلنجـــازات بخصـــوص حمايـــة البيئـــة تكـــاد ل تكـــون مرئيـــة. يتخّطـــى النمـــو الســـكاني أحيانـــاا 
  .اإلنجازات في قطاع البيئة

يــؤّثر التــدهور البيئــي اليــوم علــى صــّحة الســّكان واإلنتاجيــة القتصــادية للــبالد. إن كلفــة التــدهور  
ولـذا فـإن الحمايـة  .المحّلـيبالمئـة مـن إجمـالي النـاتج  2.3 بلـ البيئي تقّدر من قبل البنك الـدولي بأنهـا ت

 .البيئية أساسية من أجل التطور القتصادي للبالد

ل ب ،كلهــــاالصعد  على ًوأ زرها طرقا ،ًالعناوين انتشارا أكثــــرربما يكون موضوع البيئة من  
 مــــــــــنكاد يخلو شهر ل ي لب ،لحديث المؤسسات المختلفة ومحط عنايتها لالشا  ليكاد يكون الشغ
 اإلعالم المسموعة والمطبوعة وســــــــــائل في وافــــــــــروقد حظي بنصيب  ،البيئة عــــــــــنندوة أو مؤتمر 

 المعلومــــــــــاتمن  لالكم الهائ هــــــــــذامن وقفة أمام  ذلك لبد مــــــــــنوعلى الر م ، والمرئية والتفاعلية
م اجترار ثمة نتائج حقيقية أ هــــــــــــــلحققتها على أرض الواقع:  والنتائج التي ،عن مصيرها لللتساؤ

 .(1811، )الرفاعي ؟العالمأسوة ببقية  لشعارات عالمية نرددها
يعتبــر المجتمــع المــدني البيئــي فــي ســوريا ضــعيف نســبياا بحســب المعــايير اإلقليمّيــة. هنــاك قرابــة  

منظمة بيئّية  ير حكومية مسّجلة في سورية، لكّن أ لبها تعاني من قّلة عدد أعضـائها ول تّملـك  48
تنفيذ مشاريع وحمالت أكبر. ومن المنظمات البيئّية  ير الحكوميـة السـورّية: اتحـاد البيئـة  القدرة على

وجمعيــة الســاحل  )فــردوس(المتكاملــةوجمعيــة حمايــة البيئــة الســورّية وصــندوق التنميــة الريفّيــة ة الســوري
الحيــاة البريــة الســوري لحمايــة البيئــة ومنظمــة حمايــة البيئــة والتنميــة والجمعيــة الســورّية للحفــاظ علــى 



 

 إشراف: د.م. محمد بشار الحفار  م. عمر الزعزوعإعداد: 
 

38 

 التنمية المستدامة الفصل الثاني 

 

وجمعيــة تــدمر لحمايــة البيئــة والحيــاة البريــة، و يرهــا. وتقــر الخّطــة الخمســية العاشــرة بــأّن بيئــة عمــل 
المنظمــات  يــر الحكوميــة فــي ســورية لــم تكــن مالئمــة فــي الماضــي، وتهــدف إلــى تأســيس المجتمــع 

 .(38) المدني كقّوة ثالثة تضاف إلى الحكومة والقطاع الخاص
حلــة انتقاليــة، وهــي تتضــمن نشــاطات اقتصــادية وتغييــرات كبــرى. وفــي الوقــت إن ســورية فــي مر 

ــت مرتبــة  نفســل، تتــدهور المــوارد البيئيــة فــي ســورية بشــكل متواصــل. وحقيقــة أن الشــؤون البيئيــة احتّل
متدنية في تخطيط الدولة لوقت طويل سبب رئيسي لبداء الضعيف نسبياا لسورية فيمـا يخـّص اإلدارة 

 .(14)ية هي اآلن في مرحلة اللحاق بالمعايير اإلقليمية والدولية. البيئية. وسور 
حـددت دراســة علميـة بيئيــة نفـذتها مجموعــات العمـل البيئــي فـي ســورية التابعـة لــوزارة البيئـة، اهــم  

المشكالت البيئية التي ما زالت تتصدر قائمة مكافحة التلوث البيئي في خمس مشكالت رئيسية هـي: 
وارد المائيـة السـطحية والجوفيـة، تـدهور الراضـي، نوعيـة الهـواء السـيئة، الـتخلص تلوث واستنزاف المـ

 . ير السليم من النفايات الصلبة، نمو المناطق الحضرية

ــاء العديــد مــن الملوثــات الغازيــة والســائلة والصــلبة إلــى البيئــة المحيطــة، ممــا   تطــري مشــاريع البن
ـــا  والهـــواء والتربـــة فـــي ال ـــؤدي إلـــى تلـــوث المي ـــاطق التـــي تنفـــذ فيهـــا ي حيـــث ينـــتج عـــن  المشـــاريع.من

الستخدامات المتعددة للميا  في عمليات البناء ميـا  ملوثـة يجـري صـرفها فـي كثيـر مـن األحيـان إلـى 
المصـادر المائيـة السـطحية مباشــرة أو إلـى شـبكات الصـرف الصــحي دون معالجـة بـالطرق النظاميــة، 

ية، إضافة لما تسببل هذ  الميـا  مـن تلـوث للتربـة، وللبيئـة مما يساهم في تلوث الميا  السطحية والجوف
البناء ايضا العديد من ملوثات الهواء الناتجة  وتطلق مشاريعالبحرية عندما يتم صرفها دون معالجة. 

عن حرق الوقود المستخدم في اليات ومعدات البناء أو عـن العمليـات المرافقـة لعمليـات البنـاء. األمـر 
علــى الصــحة العامــة ســواءا علــى العــاملين أو القــاطنين فــي المنــاطق المجــاورة أو  الــذي يــنعكس ســلباا 

علــى البيئــة المحيطــة مــن تربــة ونباتــات وحيوانــات و يرهــا، حيــث تلعــب دوراا كبيــراا فــي تلــوث الهــواء 
 بمختلف أنواع الغازات والعوالق الهوائية. 

أدى إلى اعتماد المقـاول علـى  نتاج مماالتمويل وارتفاع تكاليف اإلالبناء بمحدودية ويتسم قطاع  
مــوارد  الذاتيــة المحــدودة ممــا حــد مــن حجــم الســتثمار فــي مجــال تخفــيو التلــوث وتطبيــق اإلنتــاج 

دخال التكنولوجيا   النظيفة في مشاريع البناء. األنظف وا 
 فــي الســورية الحكومــة تــؤرق باتــت التــي القضــايا اهــم مــن ســوريا البيئــي فــي التلــوث قضــية تعــد 

 البيئيـة فـي الشـؤون وزارة تواجههـا التـي التحـديات اهـم الخطيـرة المشـكلة هـذ  تشكل كما الحالي لوقتا
 حجـم عـن مـؤخرا دمشـق فـي عقـدت عمـل ورشـة في البيئة السورية لشؤون سوريا. وحسب وزارة الدولة

 مــن بالمئــة 1 الــى 108 مــن هــدر البيئــي فــي التلــوث يتســبب حيــث ســوريا البيئــي فــي تكــاليف التلــوث
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 .سنويا السوري الجمالي المحلي الناتج
 التلــوث علــى النفــاق لقيمــة المتوســطة التقــديرات نأ 1884 العــام لــىإ تعــود احصــاءات وتشــير 

 حـين فـي الجمـالي المحلـي النـاتج مـن بالمائـة 104 يبلـ  مـا سـنويا ليرة مليار 4106 الى البيئي تصل
 فـي الجمالي المحلي الناتج من بالمئة واحد من بأقل بالبيئة العالمية تلحق التي الضرار كلفة قدرت
 .السنة

 القتصــادي للنشــاط مباشـرة كنتيجــة يــأتي التلـوث لن اقتصــادية مشــكلة هـي البيئــي التلــوث مشـكلة نإ
 مجمــل  البيئيــة السياســات وتمثــل القتصــادية نشــطةاأل علــى مهمــة ثــار  معالجتــل طــرق عــن ويترتــب

 الحاليــة ضــراراأل تجنــب بهــدف وذلــك نوعيتهــا وتحســين البيئــة علــى للمحافظــة الضــرورية الجــراءات
 معالجــة فــي المســتخدمة العلميــة المــداخل تعــدد ر ــم مســتوى ادنــى عنــد وجعلهــا زالتهــاإ علــى والعمــل
 نإ حيــث القتصــادي المــدخل هــو واســتخداماا  وشــهرة شــيوعاا  المــداخل هــذ  كثــرأ نأ لإ البيئــي التلــوث
 علــى ويجــب التشــديد .وتلويثهــا البيئــة الــى تــدهور يقــود نأ يمكــن فيــل حكمالمــت  يــر العشــوائي النمــو
 النشـاط لهـذا البيئيـة والجـدوى القتصـادية الجـدوى بـين تنمـوي نشـاط ألي الفعالة المقارنة اجراء اهمية
 الطبيعيــة المــوارد وحمايــة القتصــادية التنميــة علــى يجابيــاا إ يــنعكس بمــا الجــانبين بــين التــوازن لتحقيــق

 وسالمتل. النسان صحة حماية لتاليوبا
المنــع والضــبط المتكــاملين للتلــّوث. وقــد قامــت وزارة  هنالــك تشــريعات محــدّدة فــي ســورية بشــأن 

خطـة عمـل البحـر األبـيو المتوّسـط -اإلدارة المحلّية والبيئة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة البيئي
لبحـر المتوسـط لتأسـيس سـجل وطنـي لنبعـاث بإطالق مشروع تجريبي ضـمن إطـار برنـامج ملوثـات ا

الملوثــــات وانتقالهــــا، لثنتــــي عشــــرة صــــناعة رئيســــية. كمــــا قــــام عــــدد مــــن الشــــركات بتطبيــــق معيــــار 
وأدوات إدارّيـة مثـل تقليـل الهـدر وبـرامج إلدارة الطاقـة، وممارسـات التـدبير الجّيـد، كمـا  14881األيزو

وعلــى الــر م مــن أّن  .ّي فــي نظــم إدارة البيئــة الخاصــة بهــاتــّم إدخــال تقيــيم األثــر البيئــي والتــدقيق البيئــ
فـإّن التشـريع التنفيـذي  إصـدارها،عدداا ل يستهان بل من القوانين والمراسـيم والمعـايير القطاعّيـة قـد تـّم 

عـــن الكتمـــال. وعلـــى ســـبيل المثـــال،  البـــاا مـــا تكـــون  بعيـــدال يـــزال  18الـــالزم لتطبيـــق القـــانون رقـــم 
ية لنتهاكــات القـــانون مســتحيلة، نظـــراا لغيــاب أو عـــدم كفايــة التشـــريع الفرعــي ومـــن المالحقــة القضـــائ
  .ضمنل نظام جزائي

ـــى   ـــى أهميـــة تحقيـــق الســـتخدام المســـتدام للمـــوارد وتحـــث عل تؤكـــد الخّطـــة الخمســـّية العاشـــرة عل
التـــي اســـتخدام الطاقـــات النظيفـــة والمتجـــددة. تلخـــص الخّطـــة الخمســـّية العاشـــرة المشـــاكل والتحـــديات 

 :تواجهها البيئة كما يلي
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التنسـيق بـين القطاعـات، والفشـل فـي اعتبـار البيئـة منهجـاا أساسـياا مـن أجـل صـيا ة  ضعف -1
 .خطط التنمية

 الوعي العام بشأن البيئة، و ياب الضوابط الردعّية لحماية البيئة  ضعف -1
 المسوي البيئّية الشاملة وقواعد البيانات  نقص -1
القطاعّيــة الواضــحة الهادفــة إلــى تخفيــف األثــر البيئــي لممارســات التخطــيط  السياســات نقــص -4

الخطة الخمسية العاشرة للجمهورية العربيـة السـورية  .السابقة، ما يؤدي إلى ضرر بيئي جلي
1886-1818 

ــة فــي سياســات الحكومــة  فــي الخطــة الخمســية العاشــرة يضــاا أوممــا جــاء   أّن دمــج القضــايا البيئّي
 :وخطط العمل وبرامج الستثمار الحكومّية، يتّم على عدة مستويات هاواستراتيجيات

وزارّيــة هــي مجلــس حمايــة -تــّم تأســيس هيئــة بــين  50متطلبــات القــانون البيئــي )القــانون رقــم حســب -
البيئة والتنمية المستدامة ووضعت على عاتقـل مسـؤولّية وضـع السياسـة الوطنّيـة وتنسـيق الفعالّيـات 

 البيئّية. 

مسؤولّية تنسـيق القضـايا البيئّيـة علـى عـاتق وزارة اإلدارة المحلّيـة والبيئـة،  خـذة بعـين العتبـار  تقع -
 طبيعة البيئة الشمولية

مـوظفين  أ لب الوزارات المعنّية بتوظيف إّما مـوظفين مختصـين فقـط فـي القضـايا البيئّيـة أو قامت -
ن مــدى ا .أشــمليعملــون علــى البيئــة كجــزء مــن توصــيف عمــل  لتواصــل والتنســيق بــين الــوزارات وا 

القطاعّية ووزارة اإلدارة المحلّية والبيئة يتباين إلى درجة كبيرة، وهـو مـرتبط  البـاا بمـا إذا كـان الفـرد 
لديل تدريب بيئي كاف وثانياا بوجود التشجيع والتسـهيالت أو  يابهمـا ضـمن تلـك  المعنّية في الوزارة

. وهناك أيضاا عدد من اللجان حـول مواضـيع محـددة ومجموعـات الوزارة لتنفيذ الفعالّيات الضرورّية
 .عمل تقوي الصلة بين الوزارات القطاعّية ووزارة اإلدارة المحلّية والبيئة

كما دمجت القضايا البيئّية في مشاريع التنمية أيضاا عن طريـق تقيـيم األثـر البيئـي، الـذي ُوضـع  
 1886مـت الوكالـة األلمانّيـة للتعـاون التقنـي منـذ عـام ، كمـا قا18األسـاس لـل فـي القـانون البيئـي رقـم 

بمســاعدة الهيئــة العامــة لشــؤون البيئــة ونقابــة المهندســين الســوريين فــي بنــاء القــدرات وتطــوير إجــراء 
منهجي لتأسيس نظام لتقييم األثر البيئي في سورية. ونتيجة لهذا، تّم أخيراا إقرار "اإلجراءات التنفيذّيـة 

يئـي" وتبنيهـا مـن قبـل وزارة اإلدارة المحلّيـة والبيئـة. وهـذ  اإلجـراءات مطّبقـة اآلن وعلـى لتقييم األثر الب
كل المشـاريع اإلنمائيـة الحديثـة التـي يترتـب عليهـا تقـديم دراسـة لتقيـيم األثـر البيئـي إلـى الهيئـة العامـة 
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ــة ثــر راســات تقيــيم الخــالل الســنوات الماضــية تــم تقــديم العديــد مــن د. لشــؤون البيئــة ومــديرياتها البيئّي
ومحطـات اريع التنموية إلى الهيئة العامة لشؤون البيئة )على سبيل المثال معامل أسـمنت شالبيئي للم
اريع شـعالوة على ذلك تـم تقـديم العشـرات مـن دراسـات تقيـيم األثـر البيئـي لم (.صرف صحي معالجة
شـــر. تحتـــوي التعليمـــات إلـــى مـــديريات البيئـــة فـــي المحافظـــات األربعـــة ع ومتوســـطة الحجـــمصـــغيرة 

تتطلـب تقـديم دراسـات تقيـيم  والنشاطات التيالتنفيذية لتقييم األثر البيئي على قائمة تصنف المشاريع 
علـى الـر م مـن ذلـك لـيس هنـاك اآلن إل القليـل مـن المؤسسـات .أثر بيئي أو تلك المعفـاة مـن تقـديمها

شــاملة لتقيــيم األثــر البيئــي حســب المعــايير  الستشــارية البيئّيــة فــي ســورية القــادرة علــى إجــراء دراســات
الوطنّية والدولّية. تنصّب الجهود اآلن على بناء القدرة لدى مؤسسات الدولـة والقطـاع الخـاص إلجـراء 

من قبل  1889 – 1884وتقييم دراسات تقييم األثر البيئي. تّم إجراء أربع دورات تدريبّية خالل الفترة 
نقابــة المهندســين الســوريين، بمســاعدة فنّيــة ومالّيــة مــن الوكالــة األلمانّيــة الهيئــة العامــة لشــؤون البيئــة و 

خبيــر تــم  118للتعــاون التقنــي، وكــان الهــدف تأهيــل خبــراء وطنيــين فــي تقيــيم األثــر البيئــي. حــوالي 
لتنفيــذ دراســات تقيــيم األثــر البيئــي.  والتــي تخــولهممــنحهم شــهادة خبيــر وطنــي فــي تقيــيم األثــر البيئــي 

 والكـوادر المسـؤولةتنفيذ دورات تدريبية في المحافظات األربعة عشـر لبنـاء قـدرات المـوظفين  أيضاا تم
 . ومراجعتهاعن دراسات تقييم األثر البيئي 

ـــيم البيئـــي   ـــانون الســـوري بعـــد دراســـات التقي ـــم يلحـــظ الق ، لكـــّن التحضـــيرات قائمـــة ةالســـتراتيجيل
 (18( )14). إلدخالها في التشريعات الوطنّية

 :صت الدراسة الى مجموعة من التوصيات والمقترحات منهاوخل
 .إبالء مفهوم العمارة البيئية الهتمام الكافي ضمن الستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية -

التركيز على مفهوم العمارة البيئية من خالل التعليم النظامي متمثال بوزارتي التربية والتعليم العـالي  -
األهــــداف والمنــــاهج والكتــــب الدراســــية والتخصصــــات الجامعيــــة والبحــــوث  ومــــا يتبــــع لهمــــا ضــــمن

  .والدراسات العليا
العناية بمفهوم العمارة البيئية من خالل التعليم  ير النظامي وهو ما تقوم بل وزارة الثقافة بالتنسيق  -

  .والتعاون مع المنظمات الشعبية من خالل برامج محو األمية وتعليم الكبار
أو مـا  يأو العرضـمن اهتمام من خالل التعليم الالنظامي  قما تستحمفهوم العمارة البيئية  إعطاء -

 .يسميل بعو العلماء بالطريق الثالث وهو المؤثرات األخرى في البيئة وعلى رأسها وسائل اإلعالم

ا تــذوق المحافظــة علــى التــراث العمرانــي البيئــي والعمــل علــى  ــرس القــيم البيئيــة لــدى الناشــئة ومنهــ -
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  .جل البيئة والمحافظة على البيئةأجل البيئة والتعاون من أادرة من الجمال البيئي والمب
تعزيز وتفعيـل دور األسـرة فـي  ـرس القـيم البيئيـة لـدعم جهـود أنظمـة التعلـيم بهـدف تعميـق الـوعي  -

  .نالبيئــــي ولســــيما فــــي مجــــال العمــــارة البيئيــــة وأهميتهــــا فــــي التــــوازن البيئــــي وصــــحة اإلنســــا

توظيف اإلمكانات والخصائص التي تتميز بها المنظمات الشبابية في العمل البيئـي بشـكل عـام  -
  .وتعميق الوعي البيئي تجا  العمارة الخضراء بشكل خاص

الســــتفادة مــــن تجــــارب الــــدول وتبــــادل الخبــــرات فــــي مجــــالت الهندســــة المدنيــــة )تخصــــص بيئــــة(  -
  .مارة الصديقة للبيئةوالهندسة المعمارية لتحقيق مفهوم الع

إعطــاء الجمعيــات البيئــة األهليــة األولويــة فــي تحفيــز المجتمعــات المحليــة فــي العمــل علــى تطبيــق  -
  .مبادئ العمارة البيئية من خالل تنفيذ األعمال التطوعية في هذا المجال

المـواطنين  التأكيد على دور الجهات الحكومية في سن التشـريعات والقـوانين التـي تسـهم فـي تحفيـز -
على تطبيق مفهوم ومبادئ العمارة البيئية من خالل القروو والمنح والدعم المالي المقـدم فـي هـذا 

 .(18( )14) المجال

قامـــت وزارة الدولـــة لشـــؤون البيئـــة بإعـــداد تقريـــر حالـــة البيئـــة فـــي ســـورية فـــي إطـــار المســـؤوليات  
مايــة البيئـة، وذلـك بالتنســيق مـع مختلــف الخـاص بح 1881  لعــام 18المناطـة بهـا وفقــاا للقـانون رقـم  

تــم إعــداد التقريــر وفقــاا لمفهــوم التقيــيم البيئــي المتكامــل القــائم علــى رؤيــة  الجهــات والــوزارات المعنيــة.
جديدة للمواضيع والقضايا البيئية يتم فيها وصف حالة البيئة، وبيان توجهاتها المسـتقبلية، وربـط حالـة 

القتراحـــات والحلـــول لتحســـين الواقـــع البيئي.يهـــدف التقريـــر إلـــى تقـــديم  البيئـــة بالعوامـــل المـــؤثرة ويقـــدم
ـــرة بـــين  ـــة البيئـــة فـــي ســـورية للفت ـــاول صـــانعي  1818-1881وصـــف متكامـــل لحال ووضـــعل فـــي متن

 وأصحاب القرار ليقوم كل بدور  في سبيل حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. 
وظائف النظام البيئي والتي تعتمد عليها إلنتاج الغذاء،  توفر البيئة الثروات الطبيعية إضافة إلى 

المنتجـات والنفايـات  توتوليد الطاقة، وتوفير المواد األوليـة. كـذلك تتلقـى البيئـة، وتـدور جزئيـا، مخلفـا
الناتجــــة مــــن النشــــاطات البشــــرية القتصــــادية والجتماعيــــة المختلفــــة. وتمثــــل البيئــــة للكــــائن البشــــري 

ســتجمام والجمــال والقــيم الروحيــة، إّل أنــل ونتيجــة للتنميــة  يــر المســتدامة، فــإن المصــدر األساســي لال
 قطاع البيئة يواجل حاليا" تحديات عديدة تتمثل في:

 تأمين شروط حياة سليمة بيئيا" للجميع  .1
 الحد من استنزاف وتلوث الموارد الطبيعية  .1
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 التنسيق الحقيقي مع قطاعات الدولة ذات العالقة .1
 وعي البيئي العام.رفع مستوى ال .4

ـــك بمـــا يتماشـــى مـــع األولويـــات التـــي  .1 ـــة فـــي مجـــال البيئـــة وذل تطـــوير قـــدرات الكـــوادر العامل
وضــعتها الحكومــة فــي الخطــة الخمســية العاشــرة ســواء فــي القطــاع العــام أو الخــاص. )وزارة 

 (1818تحليل الوضع البيئي الراهن    –الدولة لشؤون البيئة 
 

 ات منها:وخلص التقرير الى عدة مقترح
قامة بنـك معلومـات بيئـي يـوفر كافـة البيانـات  .1 استخدام التقنيات الجيومعلوماتية في مجال البيئة وا 

الالزمــة للمراقبــة والدراســات البيئيــة، والعمــل علــى إنشــاء مكتبــة إلكترونيــة )مــن خــالل موقــع علــى 
ناجحة والتي تقدم نتائج النترنت مثالا( يتم فيها أرشفة وتبويب كل األبحاث والدراسات العلمية )ال

مفيدة( في سورية الخاصة بالبيئة وبغيرها، لتكون متاحـة للجميـع وخاصـة للبـاحثين حيـث يمكـنهم 
أن يبنوا عليها أبحاثهم الالحقة ذات الصلة والجديدة. كما يمكن أن يكون ذلك مساعداا ألصحاب 

 القرار عند إصدار قرارات ذات جانب بيئي.
بالبيئة ترتبط بالهيئة العليا للبحث العلمي وتهدف إلى تنشيط التفاعل  إنشاء شبكة معرفية خاصة .1

والتكامــل بــين األفــراد والجهــات المهتمــة بالبيئــة للمســاهمة فــي رفــع الــوعي البيئــي لــدى المجتمــع، 
وتنســيق الجهــود فــي مجــال تشــجيع اســتعمال التقانــات صــديقة البيئــة والحــد مــن التقانــات الضــارة 

 البيئية، وأمور أخرى ذات صلة. بها، وتبادل الخبرات

بحوث في مجال استخدام التقنيات الحديثة في استثمار مقالع الفوسفات والصخور شـبل الرخاميـة  .1
 وصخور الزينة والجص والطف البركاني بما يتوافق مع طبيعة وتوضع هذ  الصخور

ي التعامل والتركيز على ببناء القدرات ف البيئية ويتميزإقامة مركز متقدم للبحوث الخاصة بالكوارث  .4
التقنيات الحديثة القادرة على تخفيو التأثيرات البيئية من خالل المعالجة الدقيقة والسريعة للبيانات 

 والمعلومات والنمذجة والمحاكاة وتقييم وتوجيل إدارة التخطيط البيئي على المستوى الوطني.

جــراء بحـوث حــول الممارسـا .1 ت الخاطئــة التــي تـؤدي إلــى اســتنزافها دراسـة واقــع المـوارد الطبيعيــة وا 
 واألخطار الناجمة عن ذلك، وتحديد اإلجراءات الواجب اتباعها للمعالجة.

تطـــوير نظـــام ضـــريبي تحفيـــزي عبـــر مـــنح تســـهيالت ضـــريبية لكـــل الفعاليـــات القتصـــادية التـــي  .6
نظـــف، تســتخدم تقانــات صــديقة للبيئـــة مــن خــالل إدخــال الطاقـــات البديلــة أو مفــاهيم اإلنتــاج األ

 وتشديد ضريبي بالمقابل على كل األنشطة الضارة بالبيئة.
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عــدة توصــيات لتطبيــق الســتدامة فــي جميــع الصــناعات ومنهــا صــناعة البنــاء كمــا قــدم التقريــر  
للحد من تدهور النظام البيئي والحفاظ على المـوارد وتحسـين شـروط العمـل للعـاملين والبيئـة المحيطـة 

م الطاقـات البديلـة والمتجـددة وكـذلك الـى اعتمـاد سياسـة تـدوير النفايـات فدعا الى التوجل نحـو اسـتخدا
بــين شــركات القطــاع العــام وطلــب مــن الحكومــة اصــدار تشــريع إلعفــاء الشــركات التــي تطبــق أنظمــة 
  اإلدارة البيئيــة مــن الضــرائب والرســوم لعــدة ســنوات حســب الجــراءات المنفــذة وحســب حجــم الشــركة

بتخفــيو كلفــة البنــاء  األنظــف والتوجــل نحــو القتصــاد األخضــر لتكنولوجيــاتشــجيع اســتخدام ا خيــراا وأ
بواســطة تالفــي الهــدر الممكــن فــي تشــييد المســاكن الخاصــة وكــذلك كافــة مشــروعات التشــييد األخــرى 

 سواء مشروعات البنية التحتية أو الصناعية و يرها. 

اعة التشــييد والتــي تضــغط يهــدف كــذلك إلــى تقليــل الهــدر فــي اســتخدام المــواد الداخلــة فــي صــن 
الجـائر للمـواد مثـل األخشـاب  السـتخدامبوجودها على البيئة وتؤثر سلباا في التنمية المسـتدامة بسـبب 

أو بســــبب نــــاتج الصــــناعة الســــلبي مثــــل عــــوادم صــــناعة األســــمنت وبســــبب عمليــــات التشــــييد ذاتهــــا 
علــــى األراضــــي المفيــــدة وضــــغطها علــــى مصــــادر الطاقــــة و يرهــــا، باإلضــــافة إلــــى التعــــدي المتزايــــد 

أل راو التشييد بسـبب الحاجـة المتناميـة لهـا والتـي يمكـن تقليلهـا برفـع كفـاءة صـناعة التشـييد وزيـادة 
  .العائد منها وتقليل الهدر

ـــة فـــي التنفيـــذ، المعـــدات   ـــع المشـــروع، المـــواد الداخل ـــى الصـــناعة هـــي: موق العناصـــر المـــؤثرة عل
خدمة فــي التنفيــذ، والخــدمات المقدمــة للمشــروع )مثــل التصــميم المســتخدمة فــي التنفيــذ، العمالــة المســت

واإلشراف وخدمات التأمين والنقل والضمانات البنكية والرخص الخاصة بالتشييد وبالمشـروع وخـدمات 
أبحـــاث التربـــة والدراســـات المروريـــة ودراســـات الســـالمة وخـــدمات ومختبـــرات المـــواد ومختبـــرات األداء 

رجيــة عــن المشــروع ذاتــل ولكــن تــؤثر فيــل إمــا مباشــرةا أو بشــكل  يــر وهنــاك عناصــر خا، بشــكل عــام(
 ،عبــــاس)الســــائد  القتصــــاديمباشــــر وهــــي: عنصــــري القــــوانين المطبقــــة فــــي الدولــــة وكــــذلك المنــــاخ 

1886.) 

ن تطبيــق الســتدامة هــي دليــل علــى التطــور فــي نظــام ادارة المشــاريع وهــي تكــاد تصــبح رديــف إ 
ــة فتطب يــق الســتدامة يجــب ان يصــبح هــدفا ومســؤولية اداريــة رئيســية وان تقــوم لــالدارة الجيــدة والفعال

جميـع المنظمــات والمؤسسـات بعمليــة تغييــر وادارة هـذا التغييــر ودفـع هــذا التغييــر عـن طريــق تخطــيط 
وتنسيق كل العناصـر التنظيميـة الرئيسـية بمـا فـي ذلـك القـوى البشـرية العاملـة حيـث يـتم خلـق أوضـاع 

يير بر م المقاومة ويجب ال يتـردد صـناع القـرار فـي فـرو التغييـر مسـتخدمين يجب فيها تحقيق التغ
 سلطتهم التنفيذية.
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ن تقوم جميع المؤسسات العاملة في قطاع البناء بمحاولت جادة لتطبيق الستدامة حيـث أيجب  
أصـــبح دورهـــا فـــي زيـــادة الرفاهيـــة علـــى المســـتوى الـــوطني امـــرا مهمـــا حيـــث مـــن األكيـــد ان تطبيـــق 

ستدامة يؤثر في سرعة النمو القتصادي ويساعد في ارتفاع مستويات المعيشة  حيث ان تطبيقات ال
التنمية المستدامة تعتبر من الهداف الرئيسية ألي نشاط اقتصـادي والتـي علـى اساسـها يمكـن تحديـد 

ارد المتاحة تمتاز وتقييم درجة الستفادة من الموارد والمواد األولية .وتزداد اهمية الستدامة لكون المو 
 بالندرة النسبية وعليل فيجب تحسين استغالل الموارد المتاحة الستغالل المثل.

 
 خاتمة :  2-7

المســتدامة ثالثــة محــاور رئيســية يعتبــرون الــدعائم الرئيســية لهــا بــاختالل  إذا نخلــص الــى انــل: للتنميــة
 :محاور هيأحدهم تتأثر األهداف الرئيسية للتنمية أو الستدامة، هذ  ال

  .البيئــة -1 
  .القتصاد -1 
  .المجتـمع -1 

ولنجــاي عمليــة التنميــة المســتدامة لبــد مــن ارتبــاط هــذ  المحــاور وتكاملهــا نظــراا لالرتبــاط الوثيــق  
جـــــراء التحســــينات القتصــــادية ورفــــع مســــتوى الحيـــــاة  بــــين البيئــــة والقتصــــاد واألمــــن الجتمــــاعي وا 

ـــاة والتـــي تعتبـــر مـــن الجتماعيـــة بمـــا يتناســـب مـــع ال ـــات األساســـية الطبيعيـــة للحي ـــى المكون حفـــاظ عل
 .العمليات طويلة األمد

إن فكــرة الســتدامة البيئيــة تقــوم علــى تــرك األرو فــي حالــة جيــدة لبجيــال القادمــة أفضــل ممــا  
كانـــت، فـــإذا أحـــتفظ اإلنســـان بنشـــاطل وأدا  دون اســـتنزاف المـــواد الطبيعيـــة أو إهـــدار البيئـــة الطبيعيـــة 

 :كون هذا النشاط مستدام طبيعياا ويتحقق هذا عن طريقي

 .قلة استهالك المواد الطبيعية -

اســتخدام مــواد قابلــة للتــدوير كليــاا بعــد الســتهالك وتكــون قابلــة للتجديــد، ويــتم تجميعهــا دون  -
 .إضرار بالبيئة أو استنزاف مواردها

 .% 188وصول نسبة التدوير للمخلفات  -

  .(1884 ،ابراهيم) .ة مخزونها للتجديد والمحافظة على البيئةالحفاظ على الطاقة وقابلي -
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النجاي  من البحث والتنفيذ لخطط جذرية تمكن المجتمع هيأن التنمية المستدامة  استنتاجيمكن  
المنظومــة الطبيعيــة )حيويــة أو  يــر حيويــة( مــن  مــع - مســمىأجــل  يــر  إلــى - توازنيــاا فــي تفاعلــل 

تضـــمن للبيئـــة  الجوانـــبعمليـــة متشـــبعة  فهـــي. باســـتردادهمايســـمح بمســـتوى معـــين  الحتفـــاظخـــالل 
 الشــــعوب،نظــــام  مــــن مســــتدام ورفاهيــــة  الجتماعيــــةوطبيعــــة الحيــــاة  القتصــــاديالطبيعيــــة والنظــــام 

والمحافظـة علـى  السـتدامةلبد من تظافر كل الجهود في كافة التخصصات للوصول إلى  وإلنجاحها
 .(1)عالمنا

ساليب جديـدة وأ المستدامة والبناء الخضر والتصميم المستدام تعتمد طرقاا  ن مفاهيم النشاءاتإ 
ثر البيئي وتقود الى خفو تكاليف التشغيل والصيانة كمـا األللتصميم والتشييد بحيث تسهم في تقليل 

فـي القطـاع النشـائي سـوف يسـاعد فـي تحقيـق التنميـة المسـتدامة بأبعادهـا  ة ن تبني مفهـوم السـتدام
ة والقتصـــــادية والجتماعيـــــة المتداخلـــــة والتـــــي يظهــــر فيهـــــا اســـــتحالة ضـــــمان اســـــتمرار النمـــــو البيئيــــ

القتصــادي فــي ظــل تهديــد البيئــة بالملوثــات والمخلفــات وتــدمير انظمتهــا الحيويــة واســتنزاف مواردهــا 
 الطبيعية.

حيــث  فــي الســنين القادمــة ن حركــة الصــناعة النشــائية المســتدامة ستكتســب زخمــاا أومــن المؤكــد  
تعمــل التنميــة المســتدامة فــي البحــث والتنفيــذ لخطــط جذريــة تمكــن المجتمــع مــن النجــاي فــي تفاعلــل 
المتوازن مع البيئة وتضمن للبيئة الطبيعية والنظام القتصادي والحيـاة الجتماعيـة نظـام  مـن مسـتدام 

 ورفاهية للمجتمع.
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 إدارة سلسلة التوريد
Supply Chain Management 

 

 :مقدمة 3-1 
بـاإلدارة  نتج عن ضغوط النمو من العولمة موجات تحسين لبعمال" وذلك خالل العقود األخيـرة بـدءاا 

بمراقبة الجـودة الكليـة ثـم إدارة الجـودة الشـاملة ثـم إعـادة هندسـة األعمـال ثـم  ف والنتائج ومروراا باألهدا
إدارة المعرفــة وأخيــراا إدارة سالســل التوريــد، فسالســل التوريــد أصــبحت ظــاهر  هامــة وذلــك بســبب قيــد 

يـرة القادمـة مـن التكلفة الذي يمكن من خاللـل تحقيـق مـا تر ـب المنظمـة فيـل، والموجـات الجديـدة والكب
الفرص تقع في اختراق الجدران بين المنظمة وعمالئها وبين المنظمة والموردين. ذلك أن إدارة سلسلة 
التوريد تتعلق بإدارة تدفق المعلومـات والمـواد والخـدمات واألمـوال عبـر أي نشـاط بالطريقـة التـي تعظـم 

غييـر أو تعـديل اسـاليب معروفـة، ذلـك أن تتعلق بتقديم أدوات جديدة أو ت فعالية العمليات، وهي أيضاا 
الكفاءة هي إنجاز األشياء بصورة صحيحة، أما الفعالية فهي إنجاز األشياء الصحيحة. ومما ل شـك 
فيــل أن إدارة سلســلة التوريــد الناجحــة ســوف تخفــو مــن التكــاليف لكــل مــن العمــالء والمــوردين وأيضــا 

وهــامي الــربح، وبصــورة متتابعــة فــإن الشــركات  تــدير الخطــر، وتبقــى علــى أو تحســن القيمــة المضــافة
 الرفاعي()التي تكون فعالل في سالسل التوريد فهي األكثر نجاحا في دنيا األعمال اليوم. 

 تعريف سلسلة التوريد واهميتها: 3-2
البنـاء تتكون سلسلة التوريد من كافة الطـراف المشـاركة بشـكل مباشـر او  يـر مباشـر فـي عمليـة  •

 للمشروع.ت المالك متطلبا لتحقيق

 الليــات، النقــل،تتعــداها الــى منــاحي عديــدة مثــل وســائط  والمــوردين بــلول تشــمل فقــط المصــنعين  •
 .أيضاا الزبون  والمالك أو العمال، التخزين،

 والنشــطة والمــواد والشــخاصن سلســلة التوريــد تشــمل جميــع العمليــات إفــ وبالنســبة للمصــنع مــثالا  •
 المشروع.و مدير أو المصمم أر بة الزبون  نهائي ليلبيالالمنتج  إلنتاجالمشاركين 

والتوزيـع  السـلع والتسـويقلى عمليـات تطـوير إ يضاا أتتعداها  والنشطة بلوليس فقط هذ العمليات  •
 بعد البيع. وخدمة ما

السلع والمنتجات من مراكز اإلنتاج إلى مراكز الستهالك  انتقالتشير سلسلة التوريد إلى عملية  
. كما تشير إلى كل األنشطة المتعلقة بتدفق وتصنيع المنتجات من خالل (2002، وديب مصطفى،)
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التجـاهين مـن  فـيإلـى تـدفق المعلومـات، وكـال التـدفقين يـتم  إضافة، النهائيالموردين إلى المستهلك 
ريد بسلسلة التو  ويقصد أيضاا  (1881 ،راو)الموردين إلى العمالء والعكس من العمالء إلى الموردين. 

أنهـــا شـــبكة عالقـــات مـــن المـــوردين والمصـــنعين، والمـــوزعين، وتجـــار التجزئـــة والعمـــالء لتـــدعيم تـــدفق 
 (1886 ،)تانجالمواد، المنتجات، الخدمات، تدفق المعلومات، والتدفقات المالية. 

 –تســـــهيالت ال -( سلســـــلة التوريـــــد بأنهـــــا تتـــــابع مـــــن المنظمـــــات1881، ستيفنســـــونيعـــــرف )و  
ــــوظــــائف وأنشــــطة تال ــــيالمنظمــــات  كل ــــتم ت والت ــــتج والخدمــــة ، فــــيمينها ضــــي ــــاج والتســــليم للمن  اإلنت

ــابع مــع المــوردين الرئيســيين للمــواد الخــام ويمتــد نطاقــل  ــدأ التت  كــل الطــرق وحتــى العميــل فــيحيــث يب
 .النهائي

 التجارة والتوكيالت. تشمل التسهيالت: المخازن، المصانع، مراكز التشغيل، مراكز التوزيع مكاتب -

الجــــودة،  تشــــمل الوظــــائف واألنشــــطة: التنبــــؤ، الشــــراء، إدارة المخــــزون، إدارة المعلومــــات، تأكيــــد -
 الجدولة، اإلنتاج، التوزيع، التسليم وأخيرا خدمة العميل.

عبـارة عـن شـبكة مـن األعمــال ( ان ادارة سلسـلة التوريـد هـي 1999ويـرى )جـافيي و هاريسـون   
وظــائف تجهيــز المــواد وتحويــل تلــك المــواد إلــى مــواد نصــف  والتســهيالت وبــدائل التوزيــع حيــث تــؤدى

إلـى العمـالء وتوجـد سالسـل التوريـد  التامةمصنعة )وسيطة(  ومنتجات تامل ، وتوزيع تلك المنتجات 
كل المنظمات الصناعية ومنظمات الخدمات ، على الر م من اخـتالف درجـة تعقيـد السلسـلة مـن  في

ينظـر لهـذا المفهـوم حاليــاا باعتبـار  أحـد المكونــات و أخــرى . صـناعة إلـى أخـرى ومــن شـركة إلـى شـركة
 يمكن من خاللها تحسين إنتاجية وربحية المنظمة. والتيالتنافسية  لالستراتيجيةاألساسية 

 علــى التوريــد سالســل "Institute of Management Accounting" التكلفــة إدارة معهــد وقــد عــرف 
 سلسـلة خـالل وذلـك مـن المسـتهلكين إلـى المـوردين من جات التامةوالمنت المواد تدفق إدارة عملية أنها
  وتخزين وتوزيع مختلفة. تصنيع نقاط مدار على والتوزيع والتخزين الصنع أنشطة من

 أكثـر متصـلةأن سلسـلة التوريـد قـد تتكـون مـن ثـالث منظمـات أو  (1881، بينما يعـرف )ترينـت 
تـدفق المنتجـات والخـدمات والتمويـل والمعلومـات بصورة مباشرة عن طريق واحد أو أكثـر مـن خطـوط 

 النهائي.الموردين(أو تدفق هابط وكل من المصدر وحتى العميل صاعدا )سواء كان هذا التدفق 
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سلسـلة متكاملـة تبـدأ بـالمورد ثـم المنظمـة  فـيتعريف  خر لسلسلة التوريد أن المنظمـة حلقـة  يوف 
موردين والعمالء، حيث تتداخل سلسلة القيمة للمنظمة ثم العميل، مما يجعل المنظمة محصورة بين ال
 (1886 )رزق، مع سالسل القيمة لكل من العمالء والموردين.

SUPPLY CHAIN 
INCLUDES

MATERIAL 
FLOWS

INFORMATION 
FLOWS 

FINANCIAL 
FLOWS

 
 (2006تدفقات سلسلة التوريد )رزق,  (6الشكل )

شــطة تســهيالت ووظــائف وأن –تتــابع مــن المنظمــات نهــا أبسلســلة التوريــد كمــا يعــرف )الرفــاعي(  
ــابع مــع  والخدمــة،اإلنتــاج والتســليم للمنــتج  فــييــتم تضــمينها  والتــي –تلــك المنظمــات  ــدأ التت حيــث يب

 النهائي.كل الطرق وحتى العميل  فيالموردين الرئيسيين للمواد الخام ويمتد نطاقل 
  ت.والتوكيالمراكز التوزيع مكاتب التجارة  التشغيل،مراكز  المصانع، المخازن، التسهيالت:تشمل 

  الجــــودة،تأكيــــد  المعلومــــات،إدارة  المخــــزون،إدارة  الشــــراء، التنبــــؤ، واألنشــــطة:تشــــمل الوظــــائف 
 العميل.التسليم وأخيراا خدمة  التوزيع، اإلنتاج، الجدولة،

 فــيللخــدمات وعــادة مــا يكــون  المــاديالتحــرك  همــا:هــذ  الــنظم  فــيوهنــاك نــوعين مــن التحــرك  
وتحــرك أو تبــادل  السلســلة(ن أنــل لــيس كــل المــواد تبــدأ مــع بدايــة اتجــا  نهايــة السلســلة )علــى الــر م مــ

تعريفهـــا بأنهـــا شـــبكة أعمـــال مـــن  السلســـلة. ويمكـــناتجـــاهين عبـــر  فـــيالمعلومـــات حيـــث يـــتم ذلـــك 
التســهيالت وبــدائل التوزيــع حيــث تــؤدى وظــائف تجهيــز المــواد وتحويــل تلــك المــواد إلــى مــواد نصــف 

إلـى العمـالء. وتوجـد سالسـل التوريـد  التامـةتلـك المنتجـات  وتوزيـع تامـل،مصنعة )وسيطة( ومنتجات 
علـى الـر م مـن اخـتالف درجـة تعقيـد السلسـلة مـن  الخـدمات،كل المنظمات الصناعية ومنظمات  في

 .صناعة إلى أخرى ومن شركة إلى شركة أخرى
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انـت أولـى نشأ وازدهـر فـي قطـاع الصـناعة التحويليـة. وكدارة سلسلة التوريد إمفهوم  نإف جمالا ا  و  
بوادر تطبيق نظام ادارة سالسل التوريد في اليابان وفي شركة تويوتا تحديدا حيـث كـان النظـام يهـدف 

 Just in the right - small - amount, just on theلى مصنع تويوتـا بمبـدأ إالى تنظيم عالقة الموردين 

right timeوكان الهـدف  المطلوب.ي الوقت ي عمل الشي الصحيح بالحدود الدنيا واقل التكاليف ف، أ
فاعليــة  أكثــرالرئيســي مــن هــذ  السياســة هــو خفــو المخــزون وجعــل خطــوط المــداد مــن المــوردين 

بعد ظهورها في صناعة السيارات اليابانية كجزء من نظام اإلنتـاج، وقـد أدى تطـور  (.1988)شينغو 
البــــاحثون  والدارة وتنــــاولناعة المفـــاهيم ادارة سلســــلة التوريــــد الـــى تطــــوير نظريــــة العالقــــة بـــين الصــــ

مفـاهيم ادارة سلسـلة التوريـد الـى المفـاهيم الحاليـة  ان تطـورتهذا الموضوع بالبحث الـى  واألكاديميون
شـبكة مـن المنظمـات التـي تتشـارك بإقامـة روابـط مرتفعـة ومنخفضـة، بانهـا  التي وصلت الـى تعريفهـا 

تجــات والخــدمات فــي أيــدي العمــالء فــي نهايــة فــي مختلــف العمليــات واألنشــطة التــي تعطــي قيمــة للمن
 (.1991المطاف " )كريستوفر 

عـالم األعمـال اليـوم إلـى تكـوين التحالفـات والنـدماجات وبنـاء  في الستراتيجيةتسعى التوجهات  
شـكل سالسـل مترابطـة مـن األطـراف. وهـذا أدى بـدور  إلـى زيـادة  فـيعالقات شراكة وأنظمـة متكاملـة 

 .األخيرة الثالثةالعقود  فيسلسلة التوريد وتعاظم دور إدارة 

ن سلسـلة التوريـد تتكـون مـن المـورد والمصـّنع والمـوزع وتـاجر إوكما هو موضح بالشـكل التـالي فـ 
 التجزئة والزبون 

 
 مكونات سلسلة التوريد ( 7الشكل )

ن تحقـــق اختيـــار المنـــتج الصـــحيح بســـعر مناســـب وبطريقـــة أولتحقيـــق سلســـلة ذات قيمـــة يجـــب  
 رباي مرتفع.أين جيدة واستخدام كميات مناسبة واللتزام بالوقت المحدد لنحصل على هامي تخز 

 
 االختيارات الصحيحة لتحقيق سلسلة قَيمة (2 الشكل )
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وحـاول العديـد مـن الكتـاب والبـاحثين مـن ناحيــة أخـرى وضـع تعريفـات أكثـر شـمولا إلدارة سلســلة  
شــبكة مــن المنظمــات المترابطــة باتجــا   هــيسلســلة التوريــد إدارة ( بــأن 1881، فيــرى )رودريــج التوريــد

شــكل منتجــات  فــي النهــائيصــاعد وهــابط مــن خــالل عمليــات وأنشــطة مختلفــة لتقــديم قيمــة للمســتهلك 
 واســــتراتيجيةعمليــــة تنســــيق منظمــــة بانهــــا إدارة سلســــلة التوريــــد  (1881، . ويــــرى )مينتزيــــروخــــدمات

 فــياون مــع أطــراف سلســلة التوريــد مــن أجــل تحســين األداء ألعمــال المنشــأة التقليديــة مــن خــالل التعــ
 جل الطويل للشركة نفسها وألطراف السلسلة بشكل عام. األ

 ن كال الباحثين قاما بالتركيز على:فنجد من خالل هذ  الرؤية أ 
 .فكرة التعاونية والشراكة بين أطراف سلسلة التوريد كفلسفة إدارية 
 برا  ز أهميتها.عملية خلق القيمة للعمالء وا 

 عملية تحسين األداء الشامل. 

 .ضرورة الربط بين التوريد والتصنيع والتوزيع 
 ناعة البناء والتشييدسلسلة التوريد في ص 3-2 

( فــي صــناعة البنــاء والتشــييد النجاحــات SCMكــان الــدافع الرئيســي وراء اعتمــاد إدارة سلســلة التوريــد )
 ، انتقــل1998ولهــذا فمنــذ منــذ منتصــف عــام  رى.التــي حققتهــا فــي تطــوير قطاعــات الصــناعة األخــ

صـناعة البنـاء والتشـييد نحـو فلسـفة إدارة سلسـلة التوريـد مـن أجـل جعـل  القرار فـيصحاب أالباحثون و 
تختلـف عـن  يرهـا مـن ولكن صناعة البناء والتشييد  صناعة البناء والتشييد أكثر فعالية وأكثر كفاءة.

ف هـو طبيعـة المشـاريع وعمليـات النتـاج فـي الموقـع ونظـام سباب هـذا الخـتالأهم أالصناعات ومن 
العمل المؤقت الخاص بالمشاريع وعلى الر م من هـذ  الختالفـات فلقـد بـذلت جهـود حثيثـة لالسـتفادة 

، )كوسـكيالالنشـاءات. دارة سلسلة التوريد وتطبيقها على صـناعة إخرى في الصناعات األ تجريلمن 
دارة التوريــد لتـــتالءم مـــع صــناعة النشـــاءات وقـــد إمفـــاهيم سلســـلة  ول البـــاحثون تطــويروحــا(. 1881

داخــل  والمــوارد الرئيســيةع يللمشــار  وانشــاء سلســلةنهــا اســتراتيجية خلــق ألــى إ( 1888، توصــل )لنــدن
 العمالء.نسيج متكامل لتنظيم عمليات البناء والتوريد بما يحقق القيمة المرجوة من قبل 

 هم سمات ومالمح تطبيق ادارة سلسلة التوريد كاآلتي:( أ1994، دال و خرون)استعرو  

 برام عقود طويلة األجل بين جميع األطرافإ. 

 الر بة من جميع األطراف بمعرفة طبيعة العمليات من بقية األطراف. 

 العملياتالتخطيط وباقي  بشأن المعلومات تبادل. 
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 المنتجاتتطوير وتصميم  في الموردين إشراك.  

 المستمر طويرالت لمواصلة دالمور  من اللتزام. 

 الموردين قاعدة تقليص. 

 زبونال قبل من المورد من المستمر التطوير. 

 تطوير الثقة بين جميع األطراف. 

 التفتيي عمليات تقليص إلى يؤدي مما الموردينمن قبل  جودة عن الكاملة المسؤولية تحمل 
 .الموردة المنتجات على والمراقبة
 دوار رئيسية:أربعة ألى إارة سلسلة التوريد حسب دورها ( اد1888، وقسم )كوسكيال

التركيـــز علـــى تـــأثير سلســـلة التوريـــد علـــى النشـــطة فـــي موقـــع العمـــل والســـعي الـــى تقليـــل الكلفـــة  -1
والــزمن الــالزم إلنجــاز العمليــات والعتبــار الساســي هــو ضــمان تــدفق ســليم للمــواد والعمالــة الــى 

 لموقع العمل وتجنب تعطيل سير العم

ركيــز علــى سلســلة التوريــد بحــد ذاتهــا بهــدف خفــو التكــاليف وخاصــة فيمــا يتعلــق بالعمليــات الت -1
 اللوجستية وادارة المخزون

التركيـــز علـــى نقـــل النشـــطة مـــن الموقـــع الـــى مراحـــل ســـابقة مـــن سلســـلة التوريـــد لتجنـــب حـــدوث  -1
 ظروف طارئة في الموقع ولضمان تحقيق توافق اوسع بين جميع األنشطة

 اإلجماليـة التكـاليف لتقليـل اإلنتـاج وموقـع التوريـد سلسـلة وتحسـين المتكاملـة إلدارةا علـى التركيز -4
 ومدة التنفيذ

و متسلســلة بـل هـي متكاملــة وتطبـق فــي أليســت متناقضـة  األربعـة وفـي النهايـة فــان هـذ  األدوار 
    .التوريد سلسلة وفعالية كفاءة من كل تحسين أجل من وقت واحد،

 التوريـد سلسـلة أن إلـى يشـير( CBPP1881 ) ي ألفضـل ممارسـات البنـاءوحسـب البرنـامج الـدول 
 المنـــتج مـــن النتهـــاء إلـــى الخـــام المـــواد تجهيـــزمـــن  المرتبطـــة األنشـــطة جميـــع تشـــمل بمشـــاريع البنـــاء

ــــل النهــــائي ــــاج، ومعالجــــة وجدولــــة المشــــتريات، يشــــمل وهــــذا. الزبــــون أو للعمي ــــات اإلنت دارة ،الطلب  وا 
  الضرورية الداعمة المعلومات أنظمة وجميع العمالء وخدمة زينوالتخ والنقل المخزون،

للطلــب مــن  كياألوتومــاتيوجــود التكامــل  هــين إدارة سلســلة التوريــد أ( 1886  ويــرى )الرفــاعي 
العمــالء إلــى الحتياجــات مــن المــوردين عبــر تقــدير نظــام تخطــيط مــوارد المنشــأة ، ومصــطلح  "إدارة 

عناصــر تكــاليف المــواد والجــودة  أمثليــلارة الــنظم حيــث يســعى لتحقيــق التوريــد " يعتمــد علــى مفهــوم إد
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والخدمــة ، ويــتم إنجــاز ذلــك عــن طريــق تكامــل أنشــطة التشــغيل اآلتيــة : الشــراء ، النقــل ، التخــزين ، 
للمـوارد  الـداخليتأكيد الجودة والالزمة إلدارة المخزون من المواد الـواردة إلـى المنظمـة وكـذلك التوزيـع 

وهي إدارة كفؤ حيث تبدأ  نشطة عادة ما تكون مجتمعة تحت مسمى إدارة المواد بالمنظمة .، هذ  األ
بتصــــميم المنــــتج أو الخدمــــة وتنتهــــي فــــي الوقــــت الــــذي تبــــاع فيــــل وتســــتهلك نهائيــــا ويســــتغنى عنهــــا 
المســتهلك. وتشــمل تصــميم المنــتج وتــدبير الحتياجــات والتنبــؤ والتخطــيط واإلنتــاج والتوزيــع واإلنجــاز 

نهاء الغرو في نهاية حياتل.وخ  دمة ما بعد البيع وا 
المـورد  النهـائي الـىن إدارة سلسلة التوريد هي تكامل العمليات التجارية الرئيسية مـن المسـتخدم إ 

تعطـي قيمـة أكبـر للمسـتهلك أو  والمعلومـات التـيالساسي الذي يـورد المـواد وتشـمل جميـع الخـدمات 
ي مـزود خدمـة أو أو مقـاول أكنـت زبـون  إذااعة النشـاءات ولهذا فانهل في صـن اصحاب المصلحة.

المؤسســـات  دارة سلســـلة التوريـــد هـــي نقـــلإالسلســـلة. ان الفكـــرة الساســـية فـــي فانــت عنصـــر مـــن هـــذ  
ــة وتــنقص فــي  القطــاع الــىوالشــركات والفــراد العــاملين فــي هــذا  نظــام جديــد يســود فيــل الثقــة المتبادل
وتطــوير نظــام التشــاركية  التواصــل،اف عــن طريــق تطــوير نظــام المســافات الفاصــلة بــين جميــع الطــر 

فـــي ادارة . (1811، )روسوالجـــراءات المتبعـــة عـــن طريـــق خلـــق اتســـاق متكامـــل بـــين نظـــام العمـــل 
 الخاصـة. وانمـن سلسـلة وكـل منهـا لـل مواصـفاتل وظروفـل  أكثـرسلسلة التوريد بصـناعة البنـاء يوجـد 

كـــوكس المهنيـــة )و المعـــدات والخـــدمات أليـــات والعمـــال واآلدين هـــم مـــوردي المـــواد اهـــم انـــواع المـــور 
( ان كفــاءة وفعاليــة سالســل التوريــد فــي صــناعة البنــاء 1991، ويعتبــر )مــاكينزي (.1881وايرلنــد  

تأثير سلطة الزبون على عمليات  ( هو1888 ،ليست بالمستوى المطلوب وسبب ذلك حسب )اولسون
عـــل دورهـــم ســـلبي جـــدا فـــي انجـــاي ادرة سالســـل توريـــد اساســـي ممـــا يج الكلفـــة بشـــكل البنـــاء لخفـــو

 .نموذجية

 تطبيق التنمية المستدامة على سلسلة التوريد: 3-3 
 خبـرة علـى المتطلبـات زيـادة نا  و  التوريـد سلسلة لمديري تحديات تشكل ن الستراتيجيات بعيدة المدىإ

 شـدة وزيـادة العولمـةبـي سياسـات تحـتم السـير باتجاهـات جديـدة لتل اليـوم للشركات الستراتيجية اإلدارة
 إلى الحاجة فإن  خرا، وليس وأخيرا الموارد، وندرة البيئية والحماية لبمن المتزايدة والطلبات المنافسة،
 تواجل بين العمالء، التمايز دعم على قادرةوال التكلفة حيث من فعالةالو  مرنةالو  موثوقةال العمل أنظمة
 .ومعقدة ديناميكية توريد دارة سالسلعن ا الحديث مضى وقت أي من أكثر
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ـــة، الســـنوات فـــي  ـــد سلســـلة إدارةفـــان  المقبل ـــر مـــن تأخـــذ ســـوف التوري  المهـــام علـــى عاتقهـــا الكثي
إدارة مـن  ن وسيصبح مطلوبـاا طاق الضيق التي تعمل من خاللل اآلللتجاوز الن ضافيةاإل الستراتيجية

قـــادرة علـــى المنافســـة ويحتـــاج جميـــع أطـــراف ن تظـــل سلســـلة التوريـــد أن تســـتجيب لجميـــع التغيـــرات وأ
 السلسة ان يكونوا قادرين على تحديد وفهم القضايا التي تتعلق بتطبيق الستدامة.

 إلـى تحتـاج التوريـد سلسلة ومديري المنافسة، على قادرة وتظل التغيرات لهذ  الستجابة أجل من 
محاولــة تطــوير اداء منظومــة العمــل الســتدامة وتوظيفهــا ل قضــايا وفهــم تحديــد علــى قــادرة تكــون أن

فقــط مــن اجــل خلــق سالســل توريــد ذات  والمحليــة لــيسوهــذا يســتدعي تطــوير الجهــود العالميــة ككــل. 
كفاءة عالية ولكن من اجل السعي الى تطوير شبكات المعرفة التي تؤدي الى زيـادة تكييـف السالسـل 

 .(1994 ،الكينغتون)الستدامة. لتالئم متطلبات 

ن نحصـل علـى مجموعـة كبيـرة مـن المزايـا أدارة سلسلة التوريـد نسـتطيع إلستدامة على بتطبيق ا 
دارة سلســلة التوريــد إن إ(. وكــذلك فــ1888للمؤسســات والشــركات عبــر تطــوير ادائهــم البيئــي )بــاكالن

الخضراء ينتج عنها عدد كبير من المنافع والمؤسسات ابتداء من تخفـيو الكلفـة والسـتفادة القصـوى 
 (. 1884موارد وتحسين الرباي )كوشواهامن ال

ــ1884ويــرى )سريفاســتافا   ن تطبيــق الســتدامة علــى سلســلة التوريــد هــو عمليــة تفكيــر بيئيــة أ( ب
متكاملــة إلدارة سلســلة التوريــد تتضــمن عمليــات التصــميم، اختيــار المــواد الوليــة، عمليــات التصــنيع، 

ليــة ادارة المنــتج بعــد انتهــاء فترتــل الســتثمارية. وصــول الــى المنــتج النهــائي الــى المســتهلك وكــذلك عم
إضــافة بعــد جديــد إلدارة سلســلة التوريــد عــن طريــق ويجــب الســعي مــن جميــع الطــراف الــى محاولــة 

 إلـى:اإلمـداد والتوريـد للوصـول  ونـواحي سلسـلةاستخدام تطبيقات التنمية المستدامة فـي جميـع مراحـل 
اشتراطات الصحة العامة للسكان والعاملين في قطـاع  حسينوالمواد وتخفو استهالك الطاقة والميا  

مــداد  مراحلهــا بواســطةالبنــاء وســالمتهم وادارة عمليــات التشــييد بجميــع   اســتراتيجية تخــدمخطــة توريــد وا 
 والجتماعية والقتصادية.بالنتيجة المتطلبات البيئية 

بعــين العتبــار الضــغوط فــي العقــود الماضــية لــم تكــن تؤخــذ  التوريــد سالســل تصــميم تــم عنــدما 
ــة  البيئيــة وكلفــة الوقــود والطاقــة ولكــن اآلن اصــبحت الشــركات تلجــأ الــى تصــميم سالســل توريــد طويل
ومعقـدة لتقليـل كلـف النقــل ولتخفـيو انبعاثـات الكربــون الناجمـة عـن حركـة نقــل المـواد مـن المســافات 

لتصـــميمية والتنفيذيـــة فـــي الطويلـــة، وأصـــبح مـــن الـــالزم علـــى الشـــركات ان تتخـــذ جميـــع الجـــراءات ا
سالسل التوريد لتخفيف ظـاهرة انبعـاث الكربـون وللحفـاظ علـى مصـادر الطاقـة وكـذلك مصـادر المـواد 

 المـــدخالت اســـتخدام عـــن طريـــق عمليـــة وبالتـــالي تنفيـــذ سالســـل توريـــد خضـــراء أو مســـتدامة .األوليـــة
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 مـن تحسـن أن يمكـن التـيانشـطة وعمليـات معينـة  خـالل مـن المـدخالت هـذ  وتحويل للبيئة الصديقة
الحاليــة، وان هــذ  العمليــات تــؤدي الــى تطـــوير  البيئـــة داخــل تــدويرها إعــادة الــى يأو تــؤد المنتجــات

المخرجات التي يمكن الحصول عليهـا كالحصـول علـى مـواد قابلـة للتـدوير بنهايـة فتـرة حيـاة المشـروع 
 وبذلك نكون قد أسسنا سلسلة توريد خضراء متكاملة.

 مــن المــر الــى النظــر خــالل مــن تحســينها يمكــن التــي التوريــد سلســلة جوانــب مــن العديــد هنــاك 
نتـــاج تصـــميم علـــى المســـتدامة يجـــب ان تركـــز الشـــركات نإ مـــثالا . الســـتدامة نظـــر وجهـــة المنـــتج،  وا 

لصــالحها مــع العديــد مــن عمليــات  البيئيــة القضــايا تســتطيع هــذ  الشــركات اســتخدام وكنظــرة مســتقبلية
ر التــــي تــــؤدي الــــى جعــــل انشــــطتها أكثــــر ربحيــــة وبــــنفس الوقــــت تحقــــق متطلبــــات التطــــوير والبتكــــا

 الستدامة.

 تطبيق االستدامة في مشاريع البناء 4-3 
 :من ن تطبيق الستدامة يجب ان يحدث في جميع مراحل البناء بدءاا إ

  :مرحلة التخطيط والتصميم والتعاقد حيث ينتج عن تطبيق الستدامة  -1

 اإلنتاجية تحسين.  

 رباياأل نمو.   

 الموظفين رضا.  

 ينالمورد رضا. 

 العمالء رضا.  

 تقليل العيوب والنواقص. 

 التكلفةب التنبؤ على القدرة زيادة مع أقل بتكلفة مشاريع.  

 للعمالء قيمة أفضل توفر التي الخدمات تقديم.  

 للزبون األعمال تطوير على والتركيز. 

 األداء زيادة الجودة في. 

  :ث يتم مراعاة التأثيرات المختلفة لمراحل التنفيذمرحلة التنفيذ حي -1

  الملوثة النبعاثات من الحد.  

 جيدبشكل  موقعطريق ادارة ال عن والغبار الضجيج من التقليل.  

 دارة   .المخزون بطريقة فعالة وا 

 النفايات من والتخلص التقليل.  
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 التلوث حوادث منع.  
  البيئية المتطلباتتحقيق.  

 خالل من الحساسة بيئيةال النظم حماية. 

 المراعية لمتطلبات الستدامة واإلشراف البناء ممارسات.  
 مواقعالو  مستودعاتال في الطاقة استخدام في كفاءةرفع ال.   

 األنشطة جميع في الطاقة استهالك خفو.  

  دورة حياة المشروع بالكامل لتكاليفتنظيم.  

 المحلية والمواد اإلمدادات استخدام.  

 الميا  على المحافظة.  

 دارة تقليل  .النفايات وا 

مرحلــة مــا بعــد التنفيــذ وتشــمل التشــغيل والصــيانة وفــي نهايــة المطــاف ازالــة المبــاني واعــادة تــدوير  -1
النفايــات والمخلفــات الناتجــة عــن عمليــات الهــدم والزالــة وينــتج عــن ذلــك بالمحصــلة لــدى تطبيــق 

 الستدامة في سلسلة التوريد ما يلي: 
 المواتية العمل وبيئة مةوالسال الصحة. 

 الموظفين ورضا المعنوية الروي على الحفاظ. 

 القرار صنع في المشاركة. 

 المحلية استخدام المواد خالل من المحلي القتصاد في المساهمة.  

 العمالء مع األمد طويلة عالقات بناء. 

 المحليين الموردين مع األجل طويلة عالقات بناء. 

 للعمالء قيمة أفضل توفر التي الخدمات تقديم. 

 للعمالء األعمال تطوير على والتركيز. 

 العالمي الصعيد على المستدامة التنمية في المساهمة. 

مــــن الضــــروري عنــــد دراســــة ادارة سلســــلة التوريــــد مراعــــاة دورة حيــــاة المشــــروع بأكملهــــا مــــن  إذاا  
عمليات الهدم وتقليل استخدام  التخطيط والتصميم والتعاقد واختيار المواد واستخدام المواد الناتجة عن

( 1888 ،مثـل للمـوارد. وهـذا كلـل سـينعكس حسـب )ديتـرقة وتقليل الفواقد والسـتغالل األمصادر الطا
لـى كسـب رضـا الزبـائن وزيـادة القيمـة وتعزيـز إعلى الربحية والتنافس بين الموردين والمقاولين ويؤدي 

 ،هيــل وبــاون( وحســب ،والمصــادر الطبيعيــةوحمايــة الطبيعــة وتقليــل الضــغط علــى اســتهالك الطاقــة 
ـــأثيرات الناجمـــة عـــن تطبيـــق سالســـل توريـــد خضـــراء مـــن الجانـــب الجتمـــاعي تشـــمل إفـــ 1997) ن الت



 

 إشراف: د.م. محمد بشار الحفار  م. عمر الزعزوعإعداد: 
 

58 

 إدارة سلسلة التوريد الفصل الثالث

 

نسان من خالل تأمين بيئـة عمـل صـحية و منـة وكـذلك عية الحياة وحماية وتعزيز صحة اإلتحسين نو 
يـة وخلـق فـرص عمـل جديـدة وتعزيـز من الجانب القتصادي ضمان القدرة علـى تحمـل التكـاليف المال

اســية المــاء والطاقــة سالســتخدام الرشــيد للمصــادر األدارة النفايــات و إويــتم ذلــك عبــر  القــدرة التنافســية.
بنيــة مســتدامة ذات جــودة أومــن الناحيــة التقنيــة فيجــب تنفيــذ  ،وتجنــب التلــوث البيئــي ،رووالمــواد واأل

وظيفــة التــي صــمم لهــا بضــمان تطبيــق الســتدامة. عاليــة والــتحكم بوظــائف المنشــ ت بحيــث تحقــق ال
ن تحقيــق سالســل توريــد خضــراء يــتم عبــر التقليــل مــن اســتهالك المــوارد ( إ1996، ويــرى )مياتــاكي

واستغالل التدوير ألبعد الحدود وكذلك استخدام الموارد المتجددة والقابلة إلعادة التدوير وحماية البيئة 
 ة وتطبيق الجودة في البيئة العمرانية.الطبيعية وخلق بيئة صحية و ير سام

 خـالل مـن. التوريـد سلسـلة تخضـير فـي مجـال الكثيـر حققـت فوائـد مـن واحدة هي النفايات تقليل 
هـم فوائـد تطبيـق سالسـل توريـد خضـراء أن الحـد مـن النفايـات هـي واحـدة مـن إ الممارسـات. هذ  تبني

ي سيحصـــل علـــى فوائـــد كبيـــرة مـــن كـــل  مـــن خـــالل تبنـــي هـــذ  الممارســـات فـــان المســـتهلك او المشـــتر 
وفــي نفــس الوقــت فــان المــورد ســوف يقــوم بتحســين اســتخدام المــوارد و بالتــالي   الطــراف فــي السلســلة

تحسـين خـط السلسـة السـفلي بالمسـاعدة والتوجيـل الفنـي مـن قبـل المشـترين  وان اتبـاع سياسـة سالســل 
ين جميـع الطـراف فـي صـناعة البنـاء لـى خلـق نهـج تعـاون مشـترك بـإتوريد خضراء سيؤدي بالنتيجـة 

 (.1999 وون ، فان )عادة تدوير واستخدام مخلفات البناء. إيفضي الى معالجة القضايا البيئية مثل 

( يؤدي الـى 1999ن تطبيق الستدامة على سالسل التوريد حسب )كول ولرسون  إبشكل عام ف 
 بيئيــــةوتقليــــل الضــــغوطات ال ،(والمــــواد والميــــا ، واألراضــــي الطاقــــة) المــــوارد اســــتهالك فــــي انخفــــاو

 األمــاكن فــي البيئــة نوعيــة وتحســين( الســائلة والنفايــات الصــلبة، والنفايــات ،جــواا  المحمولــة نبعاثــاتال)
 .  (الصوت وجودة رؤيةوال والحرارية الهواء) المغلقة

نحــو  هنــاك حاجــة ماســة لجميــع المؤسســات والشــركات العاملــة فــي قطــاع البنــاء الــى التوجــل إذاا  
ادارة اســتراتيجية جديــدة لسلســلة التوريــد تســتطيع مــن خاللهــا الجابــة علــى التســاؤلت التاليــة: امكانيــة 
اضــافة ابعــاد تنافســية جديــدة مــن خــالل سلســلة التوريــد ومــاهي السياســة المفــروو اتباعهــا لتحقيــق 

قيــق اســتراتيجية الهــدف المرجــو منهــا واخيــرا كيفيــة الــربط بــين جميــع عناصــر السلســلة وصــول الــى تح
مثلى تتحقـق فيهـا قيمـة تنافسـية عاليـة وتحقـق المتطلبـات البيئيـة والجتماعيـة والقتصـادية مـن خـالل 

 منظومة الستدامة.

ن نعرف العناصر الحاسمة التي يمكن من خاللها تطبيق الستدامة بسلسلة التوريد كما أويمكن  
  .هو موضح بالشكل
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 افسية لتطبيق االستدامةناالستراتيجية الت( 9الشكل )

 الربحيـة ضـمان أجـل مـن األجل طويلة شاملة خطة عبر التنافسية الستراتيجية حيث يتم تحقيق 
بمــا يشــمل التوجــل نحــو ادارة  أعمالهــا بيئــة تطــوير ممــا يحقــق للشــركات محــدودة، زمنيــة فتــرة خــالل

التــي  تنافســيةال اتميــز ال لكســب المزيــد مــن خطــان رئيســيان هنــاكالتنميــة المســتدامة. وحســب بــورتر 
تحقيـــق تميـــز فـــي األعمـــال ويحقـــق ذلـــك  أو منخفضـــة، تكلفـــة يمكـــن للشـــركات اتباعهـــا وهـــي: تحقيـــق
 للشركات التميز والنجاي في السوق.

 وبالتـالي لتحقيـق الهـداف التـي ذكرناهـا، وبـارزاا  هامـاا  دوراا  اآلن الشـركةفـي  التوريد تلعب سلسلة 
ازداد اهتمـام العمـالء  المثـال، سـبيل علـى. المرجـوة األهـداف تحقيـق فـي سـياا أسا اسـتراتيجياا  بعداا  تمثل

فــي الســنوات الخيــرة بالحصــول علــى سلســلة توريــد قّيمــة والحصــول مــن خاللهــا علــى خــدمات مميــزة 
وجــودة عاليــة بــدل مــن التركيــز التقليــدي للعمــالء علــى اختيــار المنتجــات والخــدمات بالعتمــاد علــى 

  .عنصر التكلفة فقط

البرنـامج البيئـي لبمـم المتحـدة بعـو األسـئلة األساسـية لتطبيـق السـتدامة  (UNEP) ـوضعت الـ 
 بسلسلة التوريد في قطاع البناء كالتي:

ومـوردي  والمقـاول المصـمم المطـور، المشـروع لصـاحب والمتباينـة المشـتركة المسـؤوليات هـي ما -1
 .المنتجات أو المواد

المــوارد مــع التأكيــد علــى أثــر التوريــد ألعلــى السلســة واســفلها كيــف يمكــن البــدء بتحقيــق كفــاءة  -1
 .بالتجا  العمودي

 تخطـيط التوريـد عبـر سـن أنظمـة سلسـلة فـي المـوارد كفـاءة تحسـين تتـأثر أن يمكـن مدى أي إلى -1
 .ووطنية ينتج عنها كود الزامي أو اختياري لتحقيق الهداف محلية
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 دالموارد؟ وتحديـد الطـراف التـي ستسـتفي كفاءة لزيادة الحوافز توفير التوريد أين يمكن في سلسلة -4
 .ماليا من هذ  الحوافز

 .التكلفة   الوقت على ذلك تأثير هو ما -1

 .لعملية التطوير الالزمة أو المتوفرة والمؤشرات األدوات هي ما النجاي؟ مقاييس هي ما -6

 سلســـلة تدامة فـــيتطبيـــق الســـ مـــن( والبيئـــي والجتمـــاعي القتصـــادي) المحتمـــل التـــأثير هـــو مـــا -4
 .بقطاع البناء التوريد

 األخرى؟ القطاعات على تأثير لها يكون البناء قطاع تطبيق الستدامة في هل -8

 مــن قواهــا   تتعــاون أن ينبغــي البنــاء التــي صــناعة الصــناعات الداخلــة فــي   القطاعــات هــي مــا -9
 تطبيق الستدامة في سالسل التوريد. عملية تسريع أجل

 يجة لذلك الحصول على النتائج التالية:وتوقعت المنظمة نت

تحديــــد العوائــــق الساســــية الناتجــــة عــــن طريقــــة عمــــل المؤسســــات والفــــرص الناجمــــة عــــن هــــذ   -1
 .التطبيقات

لمختلف  الدولية ت واجراء المقارنةالحالة بعو دراس باستخدام الممارسات أفضل وتبادل تحديد -1
 .الحالت

 .والنقل والميا  والكربون والطاقة والنفايات ادللمو  الموارد استهالك خفو إمكانية تحديد -1

 .تحديد المنافع المشتركة لتطبق الستدامة في سلسلة التوريد -4

 .التوريد سلسلة روابط في فريدةوال المتاحة الفرص لتحديد الفرعية القطاعات مع التعامل -1

 .بحاث المستقبليةواأل الدراسة من لمزيد مجالت تحديد -6

 تتـراوي ،مؤسسات و الشركاتلل الفوائد من يعود بالكثير التوريد سلسلة علىن تطبيق الستدامة إ 
 دورهــم فــي  زيــتعز  ممــا يفضــي الــى القــرار صــنع عمليــة ومشــاركة المــوردين فــي التكــاليف، خفــو بــين

ولــذلك لجــات الكثيــر مــن الشــركات الــى الهتمــام بالحصــول علــى  ،(1881 ،) بــاوين البيئــي البتكــار
ـــة الحصـــول عليهـــا مـــن جميـــع انحـــاء العـــالم وعـــدم  مـــواد و خـــدمات تـــدعم تطبيـــق الســـتدامة ومحاول

 ممارسـةب الحكومـاتقامـت   العـالمي، الصـعيد ( وعلـى 1999 ،الكتفاء بالمواد المتوفرة محليـا )مـاين
وحتــى لــو قامــت . البيئــة علــى للعمليــات الســلبي التــأثير مــن للحــد المزيــد لفعــل الشــركات علــى الضــغط

نها ستكون مضـطرة نتيجـة نقـص المـوارد الـى أل اهل تأثير عملياتها على البيئة إجبعو الشركات بت
 مباشــر البحــث عــن بــدائل لتعــويو الــنقص الكبيــر فــي المــوارد المتــوفرة، حتــى ل تتعــرو الــى تهديــد

 علـى الشـركات يجبـر أن يمكـن المواقـع فـي المتاحـة الطاقـة فـي الـنقص فـإن وبالمثل،. عمالهاأ لنجاي
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التجــاريين،  الشــركاء مــن ضــغوطا تواجــل الشــركات مــن العديــد ذلــك، إلــى وباإلضــافة. تــاجاإلن تقلــيص
وبــنفس الوقــت فســوف يســعى المــوردون الــى كســب رضــا العمــالء وتلبيــة تطلعــات المســتهلكين باتبــاع 

 الشــركات مــن العديـد تحفيــز سالسـل توريــد خضـراء. ولقــد دفـع التنــافس الكبيـر فــي مشـاريع البنــاء الـى
 علـــى القـــدرةك اإليجابيـــات، مـــن العديـــدب رة سالســـل توريـــد خضـــراء التـــي ســـوف تعـــود عليهـــاادا لتبنـــي

الــذي  المســتهلك ترضــي التــي جديــدة وخــدمات منتجــاتتقــديم وطــري  خــالل مــن تنافســية ميــزة اكتســاب
 يتطلع الى مستوى حياة أفضل.

 أسـاس علـى الشـراء اتقـرار باتخـاذ   متزايـد نحـو علىقد بدأوا و  المستهلكينوكما ذكرنا سابقا فان  
و حســب الخــدمات المقدمــة مــن الشــركات حيــث أصــبح المســتهلك  األثــار البيئيــة المحتملــة للمنتجــات 

يلجــأ الــى الشــركات التــي تــدعم تطبيــق الســتدامة بجميــع انشــطتها وكــذلك فــان المســتهلكين أصــبحوا 
بــدأت  البيــة الشــركات  عليــلو  والبيئيــة، الجتماعيــة العتبــارات أســاس علــى الشــراء قــرارات يتخــذون

جـل ارضـاء المسـتهلك بـل أبتكييف انتاجها ليحقق الرفاهيـة المطلوبـة مـن المسـتهلكين ولـيس فقـط مـن 
 بســـبب المنظمـــات فــي الســـتراتيجي التخطـــيط مــن يتجـــزأ ل جـــزءا أصــبحت اليـــوم البيئيـــة القضــاياان 

 .(1998مات باتباعها )والتون، لحكو الجراءات الصارمة وقوانين المسائلة البيئية التي بدأت أكثر ا

يعرف المعهد الصناعي للصناعة البيئية سلسـلة التوريـد الخضـراء بانهـا ادارة المـواد والمـوارد مـن  
مـع أخـذ العتبـارات البيئيــة  وبالتجـا  المعـاكسالمـوّرد الـى المنـتج ومـزود الخدمـة وصـول الـى الزبـون 

 .بعين العتبار
 أعمـالهم الخضـراء و تحسـين التوريـد سلسـلة إلـى التحـول فـي تر ـب التـي الشـركات علـى وينبغي 
سياسـة اكثـر  تتبنـى التـي المجـالت تحديـد أجـل مـن العمـل أسـاليب كافـة لمراجعـة الفرصة هذ  ا تنام

 نهـج كـان إذا مـا لتحديـد التوريـد سلسـلة طـول علـى عمليـة كـل مراجعـة الشـركات علـى اسـتدامة يتعـين
سياسـات قامــت بـدأت بتطبيـق هــذ  ال التــي الشـركات مــن العديـد نإ  .مالئمـة لالســتدامة واعتمـاد أكثـر

  يــــر والطاقــــة نشــــطة التــــي تســــتنزف المــــوارد الطبيعيــــة والمصــــادر الساســــية بتغييــــر العمليــــات واأل
 .الفعالة وتكييفها لتالئم متطلبات الستدامة  ير المعدات بسبب المستخدمة الضرورية

ـــة التوريـــد سلســـلةن ادارة إ   تـــوفر أن يمكـــن العمليـــات، فـــي التميـــز عمليـــة مـــع المرتبطـــة المتكامل
على حد سواء كمان ان التطبيق  والعمالء والموردين شركائها وأيضاا  المصنعة للشركة بالنسبة النجاي

التوريــد يــودي الــى نتــائج ايجابيــة واكتســاب قيمــة كبيــرة لــيس  سلســلة الجيــد إلدارة التنفيــذ المحتــرف مــع
ويعطـي السـوق مقـدارا أكبـر مـن التنافسـية  ل تتعـداها الـى كافـة نـواحي السلسـلةفقـط لعمليـة التصـنيع بـ

في توريد المواد وتقديم الخدمات مما يؤدي بالنتيجة الى تحسين البيئة الكليـة للعمليـات وانعكـاس ذلـك 
 ويتحقق ذلك عبر: على جميع األطراف
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  المستدامةاعتماد سياسة فعالة إلدارة الموارد متوافقة مع سياسة التنمية. 

 التركيز على استخدام المواد القابلة إلعادة التدوير واستخدام أكبر للمواد المعاد تدويرها. 

 المحاولة الحثيثة لتصميم منتجات ومنش ت ذات ضغط بيئي قليل. 

 نشطةالمنتجات والخدمات واآلليات واأل عمل دراسة تقييم أثر بيئي لجميع. 

 طر الناتجــة عــن المــواد المســتخدمة وعمليــات البنــاء بالنســبة دراســة وتقيــيم الثــار الصــحية والمخــا
 .للعاملين والسكان والمحيط

  العمل على توفير المواد من مصادر محلية قريبـة وذلـك لتخفـيو انبعاثـات الكربـون الناجمـة عـن
 .نشطة ثانويةأعمليات النقل وما يرافقها من 

 خاتمة  : 5-3
 هـو (1888، حسـب )سـيورين  التوريـد امة فـي سلسـلةلتطبيـق السـتد عملـي تعريـفنصل الى  إذاا 

وكذلك التشـاركية بـين الشـركات علـى طـول سلسـلة التوريـد واضـعين  وتدفق المعلوماتادارة المواد 
هــدف تحقيــق األبعــاد الثالثــة للتنميــة المســتدامة كهــدف أساســي البعــد القتصــادي والبعــد البيئــي 

 صلحة بعين العتبار.والبعد الجتماعي مع أخذ متطلبات اصحاب الم

 كبيـراا  سالسل توريد تراعـي متطلبـات التنميـة المسـتدامة يحقـق للشـركات تطـوراا  بإدارةوان اللتزام  
 التطبيقات:ن نجنيها من هذ  أفي ادارة أعمالها وعلى سبيل المثال فان اهم المكاسب التي يمكن 

  يجـاد أسـو بتقليل تكاليف عن طريق تخفـيو التكلفـة  –الربحية للنفايـات الناتجـة عـن عمليـات  اقوا 
 .مما يؤدي إلى زيادة في األرباي والتكاليف،يمكن للمنظمة تحسين كل من اإليرادات  البناء،

  النفايــات،خــالل مرحلــة التصــميم والخــذ بعــين العتبــار تقليــل  لبصــول: مــنالســتخدام المثــل 
 .واستخدام األصول بصورة أكثر كفاءة

  اساســي مــن الدارة هــو تفهــم ضــغوطات الزبــائن والســعي الــى تخفيــف رفــع مســتوى الخدمــة: كجــزء
 المقدمة لهم. ومستوى الخدمةحدة هذ  الضغوطات تستطيع المؤسسات رفع مستوى رضا الزبائن 

  تحســين العالقــات بــين الزبــائن وجميــع أطــراف المشــروع لن معظــم الزبــائن ســوف يتوجهــون الــى
 ألنهـــمت التنميـــة المســـتدامة فـــي عملياتهـــا وانتاجهـــا اختيـــار شـــركات ذات موثوقيـــة تراعـــي متطلبـــا

 .للمنتج وقيمة أكبريتوقعون بذلك الحصول على تكاليف أقل 

  تحسين السمعة التجارية لن الشركات سوف تكتسب سمعة حسنة من خالل اتباعها اساليب عمل
  .وانتاج مستدامة خالل سلسلة التوريد

  السالمة واتباع قواعدالبيئية  بتخفيف المخاطر لبعمالاعطاء استمرارية. 
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  انشــاء تحالفــات بــين الشــركات والمؤسســات التــي تراعــي تطبيقــات التنميــة المســتدامة ليتــرجم عــن
 .طريق خلق جهود مشتركة مستقبلية لدعم عملية التنمية

  مـن الناحيــة الفنيـة والتقنيــة فـان الســعي الـى تطبيــق مبـادئ التنميــة المسـتدامة علــى سالسـل التوريــد
د الشــركات الــى تطــوير الفهــم والمعرفــة والخبــرة الالزمــة لجميــع الطــراف ممــا يرفــع مــن ســوية يقــو 

 .الداء

  وحفظ الطاقة وتقليل الهدرفوائد اقتصادية تنتج عن زيادة الكفاءة بتقليل الفواقد والنفايات. 

 عامـــة الحصـــول علـــى ميـــزات تنافســـية عبـــر المبـــادرات فـــي مجـــال التنميـــة المســـتدامة لن الر بـــة ال
وتقنيـــات للمجتمـــع تتجـــل نحـــو اختيـــار المنـــتج ذو الكفـــاءة والجـــودة العاليـــة المصـــّنع عبـــر عمليـــات 

  .فيها استخدام تطبيقات الستدامة يراعى

  سلسلة التوريد يساعد على  أطرافن عملية الشراكة والتفاعل بين إ –تطوير وتحسين جودة المنتج
 .لى زيادة الرقابة على جودة المنتجإيؤدي  مماتحسين العالقات بين الموردين والشركات 

  سـوف يفضـلون  والموظفين الذين نوالمستثمريالمستهلكين  المجتمع،تحسين النظرة العامة من قبل
 .التعامل مع هذ  الشركات

 طرافإبرام عقود طويلة األمد بين جميع األ. 

  لتطوير والتصميم للمنتجااشراك الموردين في عمليات.  

 لتطوير المستمر بضغط من الزبائندفع الشركات ل. 

  لـــى تخفيـــف عمليـــات المراقبـــة إيـــؤدي  والزبـــائن ممـــاالسلســـلة  أطـــرافتنميـــة الثقـــة والتشـــاركية بـــين
 .على العمليات والتفتيي
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 الدراسة المرجعية
Literature Review 

 

تم في هذا الفصل استعراو ما جاءت بل بعو الدراسات السابقة من أفكار واتجاهات عكسـت  
وبمـا يجعـل مـن  مباشـر،الذين اهتموا بمتغيرات الدراسة بشكل مباشر و يـر  والباحثين،نتاج المفكرين 

تقــود إلــى التواصــل المعرفــي وتجنــب التكــرار فــي تنــاول اإلشــكالية  ة،علميــرورة المهــم الرجــوع لهـــا لضــ
 .وناآلخر والبدء من حيث ما انتهى إليل  العلمي،الفكرية للبحث 

تشــكل الدراســات الســابقة نشــاطاا معرفيــاا مهمــاا أليــة دراســة لحقــة كونهــا حصــيلة جهــود ونتـــائج  
لــذا يقــوم البــاحثون والدارســون  أيــدينا،ووضــعوها بــين  فــة،المعر  إل نــاءلينــا مــن اجتهــدوا إجــاهزة قــّدمها 

وتجــاوز العثــرات  وتطويرهــا،عــادةا بــالطالع علــى الدراســات الســابقة لمعرفــة ايجابياتهــا لالهتــداء بهــا 
قامـت الدراسـة الحاليـة بـالطالع علـى عـدد مـن  المـدخل،فمن خـالل هـذا  سبقونا،التي وقع بها الذين 

عـرو الدراســات الســابقة اسـتفاد الباحــث مــن تلــك  وفــي ضــوء لهــا. ا مرتكـزاا وجعلهــ الســابقة،الدراسـات 
 باآلتي:الجهود في عدة مجالت يمكن اجمالها 

 التعرف على مجموعة من المصادر العالمية التي تناولت موضوع البحث. 

  الرتكــاز عليهــا فيمــا بعــد لصــيا ة الســتفادة مــن بعــو العوامــل الساســية والفرعيــة التــي تــم
 .ة الستبيانسئلأ

 صيا ة منهجية الدراسة. 

 تحديد المتغيرات الرئيسية والفرعية للدراسة ومدى إمكانية تأسيس العالقة بينهما. 

 تحديد الوسائل اإلحصائية التي تالئم معالجة بيانات ومعلومات الدراسة الحالية. 

  للدراسة.اإلسهام في بناء بعو أركان اإلطار النظري 

  لعينــة الدراســة بعــد الطــالع علــى حجــم العينــات المعتمــدة فــي هــذ  تحديــد الحجــم المناســب
 .الدراسات مما سهل علينا التوصل إلى استنتاجات وتوصيات مهمة في دراستنا

  ـــي عـــن طريـــق الطـــالع علـــى أســـاليب الصـــدق والثبـــات المســـتخدمة فـــي هـــذ  الدراســـات الت
 الدراسة.عرضها تمكنا من تحديد األساليب المناسبة لمتغيرات 

الســـتبيان والخلفيـــة النظريـــة لالطـــار النظـــري  ةاســـتفاد الباحـــث مـــن هـــذ  الدراســـات فـــي بنـــاء أدا 
علــق بعوائــق تطبيــق ولــوحظ أن هــذ  الدراســات تعــددت أهــدافها وتســاؤلتها ومحاورهــا ونتائجهــا فيمــا يت
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عوائـق يـع المجزاء محددة من سلسـلة التوريـد حيـث لـم تتطـرق الدراسـات إلـى دراسـة جأالستدامة على 
طبيــــق اجــــراءات أي أنهــــا قامــــت بدراســــة بعــــو العناصــــر والعوامــــل الرئيســــية والفرعيــــة التــــي تمنــــع ت

مـا فيمـا يتعلـق بالدراسـة الحاليـة أنهـا ركـزت علـى دراســة أجـزاء سلسـلة التوريـد أالسـتدامة علـى بعـو 
بنـــاء فـــي معظـــم العوامـــل المـــؤثرة علـــى معوقـــات تطبيـــق الســـتدامة فـــي سلســـلة التوريـــد فـــي مشـــاريع ال

 .سوريا

هميــة موضــوع تطبيــق وتوظيــف الســتدامة فــي سالســل التوريــد فــي عمليــات وعلــى الــر م مــن أ
البنــاء والــذي اصــبح ذو اهميــة كبيــرة بالنســبة الــى المنظمــات والمؤسســات والجهــات العامــة والخاصــة 

ن الدراســات أ نــل نجــدأل إبــالر م مــن ذلــك  ،نســانيةرات المتســارعة والخطــر المحــدق باإللمواكبــة التغيــ
 العربية والمحلية التي تتطرق لهذا الموضوع ما زات قليلة بل شبل نادرة مقارنة بالدراسات العالمية

 :الدراسات السابقة

 : ناسات   لي  - لا أ

 :معوقات تطبيق استراتيجية االستدامة على عمليات تطوير المشاريع العقارية -1
 1811ماجستير  رسالةن الصي –جامعة كوانزو   -كسياولينج زانج  
الدراسة ان هناك عدة معوقات تعيق تطبيـق سياسـة التنميـة المسـتدامة خـالل  الباحث في هذ  يبين 

 . وتشغيل المبانيدورة حياة المشروع في شركات التطوير العقاري بما في ذلك مرحلة التصميم والبناء 
 :ـهم المعوقات بأوحدد 
 ارتفاع كلفة تصميم البنية الخضراء. 
 سياسات تطبيق الستدامة  ير كافية. 
 نقص المعرفة والوعي بالتقنيات الخضراء. 
 ضعف في قوانين البناء المفروضة. 
 ضعف المبادرات من المالك. 
 في التصميم وعمليات التنفيذ تأخيرلى إكنولوجيا الستدامة يؤدي قلة المعرفة بت. 
 ستدامةصحاب المصلحة باستعمال مقاييس الأفكار بين تضارب األ. 
ســباب رئيســية تحــول دون تطبيــق الســتدامة أهــم ثــالث أن أولقــد وجــد الباحــث فــي هــذ  الدراســة  
كافية لتطبيـق  جهود وجود وعدمارتفاع كلفة تصميم البنية المستدامة والنقص في طلب الزبائن  :هي
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قبـل الحكومـة  نظمـة وقـوانين صـارمة مـنأن يكون هناك أسياسة الستدامة. ويقتري لتجاوز المعوقات 
والجهــات  ودعــم الشــركاتالمبــادرات  والمقــاولين وتشــجيعلفــرو السياســات الخضــراء علــى الشــركات 

 :تتبنى تطبيق الستدامة في مشاريعها التي
 :تطبيق سلسلة توريد خضراء في صناعة االنشاءات معوقات -2

جامعـــة  1814 مقالـــة نشـــرت فـــي ســـياق الحصـــول علـــى درجـــة الـــدكتورا  عـــام  - اليزابيـــت اويـــو 
 والبيئةالهندسة  كلية- جوهانسبرج

يجــاد شــكل هرمــي للعوائــق التــي تقــف دون تطبيــق الســتدامة فــي صــناعة إلــى إتوصــل الباحــث  
 :هم عائق في السلسلة وهيأرم وهي من رأس اله وتبدأالبناء في نيجيريا 

 
 البناء هرمي للعوائق التي تقف دون تطبيق الستدامة في صناعةشكل  (10الشكل ) 

  نقص الوعي الجماهيري.   
 ومن ثم نقص المعرفة بالضغوطات البيئية.  
 وقلة الهتمام والمتابعة من الجهات الدارية العليا.  
 ونقص المواردجراءات الحكومية الصارمة وكذلك نقص في اإل. 
  في اسواق المواد القابلة للتدوير نقصو.  
 ونقص تبادل المعلومات. 
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   من جميع الجهات المالكة.واخيرا نقص الطلب 
ن تزيـد الشـركات مـن اهتمامهـا وتركيزهـا علـى تطبيـق أنل لتحقيق المطلوب يجـب أويرى الباحث  

الستدامة في المشاريع ومشاركة المؤسسات العلمية فـي نشـر الـوعي الـالزم لفوائـد السـتدامة واضـرار 
 عدم تطبيقها.

والمعرفـة لتطبيـق سالسـل توريـد خضـراء مـن  الـوعي كبيـرة فـينل هنـاك فجـوة ألى إووجد الباحث  
قبــل الشــركات العملــة فــي مشــاريع البنــاء ويقتــري تنفيــذ سياســة تدريجيــة حســب الشــكل الهرمــي الــذي 

 توصل لل خالل هذ  الدراسة.
دور عمـــال البنـــاء بتطبيـــق  اهميـــة-البنـــاءعلـــى عوائـــق تطبيـــق االســـتدامة بصـــناعة  التغلـــ  -3

 :االستدامة في موقع العمل
 Social Sciences and 1811مقالـة  - كنـدا-فرايـزربروفيسـور فـي جامعـة سـيمون  - كـالفيرت جـون

Humanities Research Council 

ة أن الحـد مـن انبعاثـات الغـازات الدفيئـ هناك إجماع واسع بين علماء المناخ وصانعي السياسـات 
أمــر بــال  األهميــة لتخفيــف أثــر ظــاهرة الحتبــاس الحــراري فــي  عمليــات البنــاء الطاقــة فــيواســتهالك 

فـي  سياسـات السـتدامة، سـواء تبنىتسرع بشكل كبير انشاء ابنية ت وهذا يعني اعتماد سياسات العالم.
 بنية القائمة. األ تأهيلعادة إالجديدة أو عبر  المنش ت
وجهــات العالميــة الــى اعتمــاد مثــل هــذ  السياســات ال ان هنــاك تقصــيرا ن ر ــم التأويـرى الباحــث  

يحــدث  البنــاء. ويجــب انتطبيقــات الســتدامة فــي مواقــع العمــل وخاصــة مــن قبــل عمــال د فــي اعتمــا
ل العتمـاد علـى العمالـة  يـر المؤهلـة يـالمؤسسـات. ويجـب تقل اتـدار بهـتغيير كبير في الطريقة التي 

شـــركات المقـــاولين بالبـــاطن. لـــذا يجـــب الهتمـــام بعمليـــات التـــدريب والتطـــوير والمدربـــة التـــي تحتويهـــا 
للعمال ومنع تسرب العمالة المحترفة عن طريق توفير قدر كبير من المـن الـوظيفي وتـأمين وظـائف 

كمــا يجــب ان تســاهم النقابــات والمنظمــات العماليــة بزيــادة  المياومــة،ثابتــة طويلــة المــدى بــدل العمالــة 
 في مواقع العمل. وعي العمال

المسـاهمة تحتاج الحكومات إلى إلزام جميع أرباب العمل والمقاولين والعـاملين لحسـابهم الخـاص  
وهـذا سـيوفر  تدريب القوى العاملة من خـالل دفـع ضـريبة التـدريب اإللزامـي واستضـافة المتـدربين. في
العمالـة. كمـا يجـب  وتأهيـلير العمل والنقابات لدعم التدريب وعمليات تطو  ألصحابموال الالزمة األ

ن تقوم بدعم المدارس والمعاهد الحرفية والفنية لرفد الصناعة بالكوادر المحترفـة. ويـتم أعلى الحكومة 
كمــا يجــب علــى  الفنيــة،مة مــن خــالل منــاهج هــذ  المعاهــد والمــدارس ااعتمــاد مفــاهيم تطبيــق الســتد

http://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-eng.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-eng.aspx
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-eng.aspx
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الشــركات التــي تـدعم هــذ  المــدارس والمعاهــد ن تعطــي اولويــة فــي المناقصـات للمقــاولين او أالحكومـة 
 الفنية.

ولـى طريق اجراءات حكومية بطـريقتين األعن  خيراا أو  ولا أن حل المشكلة يكون أيرى الباحث  إذاا  
والثانيــة طــري حــوافز لهــذ  الشــركات للمســاهمة فــي  ،فــرو اجــراءات معينــة علــى المقــاولين والشــركات

 مة.فرو سياسات الحكومات لتطبيق الستدا

 :تطبيق االستدامة في صناعة االنشاءات في غانا معوقات -4
 1811رسالة ماجستير   انا جامعة-البناءتكنولوجيا  قسم-والبيئةكلية البناء  -سوزان جوكوتا  

رئيسـية فـي صـناعة البنـاء الـى اربعـة اقسـام  السـتدامةتوصلت الباحثة الى تقسيم عوائق تطبيق  
 في الشكل التالي: وهي كماعية من قسم عدة عوائق فر  يتفرع

 
 في صناعة البناء الستدامةعوائق تطبيق  (11الشكل ) 

  العوائق:فكانت 
 التغيير مقاومة-المالكالطلب من  عدم-الجماهيريالوعي  ثقافية: نقص 

 الستثمار مخاطر-الستدامةكلفة الستثمار في  ارتفاع-الحوافز مالية: نقص 
 التـدريبفـي  نقـص-التكنولـوجيفـي  نقص-الخبراءفي  نقص-المصممينفي  بشرية: نقص-

  -في التعاون المشترك بين جميع الطراف نقص
 في ادوات القياس نقص-الحكوميالدعم  قيادية: ضعف 
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هي نقص الطلب ونقص في تطبيق سياسـات السـتدامة  تأثيراا العوامل  أكثرن أوحددت الباحثة ب 
 ري واخيرا نقص الدعم الحكومي.وكذلك ارتفاع التكلفة ونقص الوعي الجماهي

ن تســن قــوانين واجــراءات تحــث أن الجهــد الكبيــر يقــع علــى عــاتق الحكومــة التــي يجــب أوتــرى  
المقــاولين والشــركات علــى تطبيــق الســتدامة فــي المشــاريع وان تعمــل علــى متابعــة تطبيــق وتنفيــذ هــذ  

طلـب تنفيـذ البنيـة المسـتدامة مـن ن تزيـد مـن الحـوافز لأالجراءات والقوانين كما يجب على الحكومـة 
 قبل شركات السكان والشركات العقارية.

 9001على عوائق تطبيق االستدامة من نظام االيزو  التغل  -5
 1 11مقالـة مجلـة ايمرالـد العـدد الشـعبية الصـين-شـنغهايجامعة  -اس اكس  زينج و بي تيان  
 1884عام 
ت تطبيــق نظــام ايــزو الخــاص بالســتدامة فــي كــان الهــدف مــن هــذ  الدراســة هــو استكشــاف عقبــا 

 لتجاوز هذ  العقبات. واقتراي حلولالصين 
وجود نظام تدقيق ومراقبـة لتطبيـق نظـام اليـزو هـو مـن اهـم  ن عدمأوجد الباحث نتيجة الدراسة  

الى وجود نقص كبيـر فـي اللتـزام مـن بعـو لجهـات المعتمـدة فـي نظـام ايـزو  باإلضافةهذ  العقبات 
تـراخيص  بإعطـاءالجهات المعتمدة تقوم  هذ نافسة شديدة بين هذ  الجهات مما جعل بعو ووجود م

 .مطابقة للمواصفات والمعايير  ير

والرقابــة شــراف جــراءات صــارمة مــن حيــث اإلإن تتخــذ أنــل يجــب علــى الحكومــة أويــرى الباحــث  
للحــد مــن عمليــات قــانوني مالئــم وصــارم  إطــارالتــراخيص لنظــام اليــزو وتضــع  وطــرق مــنح لتطبيــق

 تجاوز بعو الهيئات المرخصة.

 في إدارة سلسلة التوريد الخضراء في صناعة البناء والتشييد في المملكة المتحدة بحث -6
 1884بريطانيا - ايست انجليا جامعة- رسالة ماجستير - اوكتافيو باريو تريجوس 
ريـــد الخضـــراء فـــي صـــناعة سالســـل التو  إلدارةطروحـــة الجوانـــب النظريـــة والعمليـــة بحـــث فـــي األ 

النشاء في المملكـة المتحـدة وتـم التركيـز فـي هـذ  الدراسـة علـى كبـار المقـاولين وكبـار مـوردي المـواد 
دارتهـــا لعملياتهـــا ومـــدى إفـــي مشـــاريع البنـــاء وتحـــرى الباحـــث عـــن ممارســـات هـــذ  الشـــريحة وطريقـــة 

 استخدامها لتطبيقات الستدامة في سالسل التوريد الخاصة بها.

ــديهم هــو عــدم وجــود الحــوافز أن ألــى إتوصــل الباحــث و   هــم عــاملين يعيقــان تطبيــق الســتدامة ل
خـر هـو عـدم كفايـة التشـريعات سة التنميـة المسـتدامة والعامـل اآلالقتصادية التي تدفعهم لاللتزام بسيا
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ن العديـــد مـــن كبـــار أوكـــذلك يشـــري الباحـــث كيـــف  ،صـــغر حجمـــاا القائمـــة للضـــغط علـــى الشـــركات األ
يـــة المســـتدامة مية الالزمـــة للتنســـرد الساواقـــاولين فـــي المملكـــة المتحـــدة يعـــانون مـــن نقـــص فـــي المـــالم

وكذلك التخطيط القصير المدى ونقص في امكانية الحصول على المعلومـات والخبـراء فـي السـتدامة 
 عدم كفاية الضغط من قبل الحكومة بشكل عام. خيراا أو 

ــادةلين الكبــار واقتــري الباحــث ان يقــوم كــل مــن المقــاو   الجهــد للبحــث عــن المــوارد  والمــوردين بزي
الســتراتيجي لتطبيــق سياســة التنميــة المســتدامة وتطــوير التخطــيط  والمعرفــة الالزمــةواكتســاب الخبــرة 

 تطبيقها.بعيد المدى للتغلب على عقبات  ليصبح
 :بنية الخضراءتخدام مواد مستدامة في مشاريع األاس عوائق -7

رسـالة  المتحـدة المريكيـة الوليـات-اوريغـون جامعـة-المعماريـةكليـة الهندسـة  - جي تي جريفين 
 1889ماجستير 

بنيـة والخبـراء النشـائيين لسـتخدام و اكتشاف امكانية مصـممي األكان الهدف من هذا البحث ه 
 تعـــوق يساســـية التـــهــم العوامـــل األأن ألـــى إمــواد بديلـــة مالئمـــة للبيئـــة فــي البنيـــة. وتوصـــل الباحـــث 

نظمـة وكـذلك ارتفـاع تكلفـة تطبيـق هـذ  األ بنية الخضراء هـيم المواد المستدامة في مشاريع األاستخدا
تـوفر المـواد  عـدم يضاا أو  السواق،عدم كفاية التشريعات والقوانين التي تؤدي الى توفر هذ  المواد في 

ن ماهيــة هـذ  المــواد المشــروع عـ أطـرافالــنقص فـي المعلومــات لـدى كافــة  خيـراا أالبديلـة بشـكل كــافي و 
 استخدام هذ  المواد. بشأنمما يجعل المصممين  ير قادرين على اتخاذ القرار  ومواصفاتها وفوائدها

نــل مــن الضــروري لتجــاوز هــذ  العوائــق هــو وجــود تعــاون قــوي بــين جميــع ألــى إويــرى الباحــث  
 اســتخدامها،مــن الممكــن  والمعرفــة الالزمــة عــن المــواد البديلــة التــي واكتســاب الخبــرةالمشــروع  أطــراف

ويرى انل من  التوريد،وجود تخطيط استراتيجي يدعم اعتماد تطبيقات التنمية المستدامة على سالسل 
دية بـين دوات تحليـل تسـتعمل فـي مرحلـة التصـميم واجـراء عمليـات مقارنـة اقتصـاأالضروري اسـتخدام 

 صديقة للبيئة.جراءات التي يتم فيها استخدام مواد الجراءات التقليدية واإل

 

 :على عوائق تطبيق البناء المستدام بمرحلة التصميم في الساحل الغربي التغل  -2
المتحــدة  الوليــات-كارولينــاجامعــة كليمســون ســاوث  - وشــيما كــالركمايــك مارشــمان بروفيســور  

 1811ورقة عمل -المريكية 
47th ASC (Associated Schools of Construction) Annual International Conference Proceedings 
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مفهــوم الســتدامة مــن قبــل الشــركات العاملــة فــي  البحــث تحديــدحــاول الباحــث مــن خــالل هــذا  
 العوائــق لتنفيــذفــي الســاحل الغربــي للوليــات المتحــدة واكتشــاف مــا هــي أكبــر  البنــاء والتشــييدصــناعة 

 العوائق.مشاريع مستدامة وكيف تمت اجراءات التغلب على هذ  

الميـا  هـي  وتقليـل اسـتهالكدورة حيـاة المشـروع  وتقليـل كلفـةن مسـألة حفـظ الطاقـة أأكد الباحث  
 الستدامة.من اهم نتائج تطبيق 

بنيـة مسـتدامة هـو زيـادة حجـم الوثـائق المطلوبـة للتـراخيص أسباب عدم الحصـول علـى أ همأن أو  
 ارتفــاع خيــراا أو رفــة واختيــار المــواد ســاليب المعأالحاجــة الــى اتبــاع منحــى جديــد فــي  والتصــميم وكــذلك

 التكاليف الولية في مرحلة التخطيط للمشاريع.
والخبرة ن الحل الوحيد لتجاوز هذ  المعوقات هو التجا  نحو اكتساب المزيد من المعرفة أووجد  

يع، للمشـار لتنفيذ مشاريع مستدامة وايضا زيادة الجهود والتركيز على مرحلة التخطيط المسبق  الالزمة
  .لقافة التنمية المستدامة أكبرالضغط الحكومي ونشر  الباحث بزيادةيتحقق حسب رأي  وهذا

 :تطبيق االستدامة في مشاربع االبنية السكنية عوائق -9
 1811 ماجستيررسالة  -جامعة نبراسكا  هايدي تومكويز 

ار ثقافـة السـتدامة فـي هـم العوائـق الحاليـة التـي تحـد دون انتشـأحاول الباحث فـي الرسـالة تقيـيم  
 تنفيذ مشاريع البنية السكنية.

  همها:أوقام بتعريف عدد من العوائق  

سـس تطبيـق السـتدامة علـى الـر م مـن الجهـات أوجود فجوة كبيرة فـي المعلومـات عـن مقـاييس و  
علـى  جمـالا إكل هذا  تأثيرن أ والتطوير إلوالتدريب  التأهيلالمختصة قامت بدور فعال في عمليات 

ومقـاولين البنيـة السـكنية ن تجـار أبنية السكنية يكاد ل يذكر. ويـرى الباحـث تطبيق الستدامة في األ
سباب الحقيقة للتحول الى البنية المستدامة واهمية هذا التحـول حيـث وجـد نتيجـة ن يتفهموا األأيجب 
وهـذا  البيئـة،السكنية علـى ن هناك ضغوط كبيرة من البنية أمن المقاولين ل يعتقدوا  %84ن أ بحثل

ل يســعون الـــى تطــوير اعمــالهم لـــتالئم البيئــة. لــذلك يعتقـــد الباحــث ان هنـــاك  ألنهــممــا خلــق الفجـــوة 
المعلومــات الحقيقيـــة  إليصـــالمســؤولية كبيــرة علـــى الجهــات الحكوميــة والمنظمـــات البيئيــة ان تســعى 

كمـا  المجتمـع،ابنية تقليدية ل تراعـي تطبيقـات التنميـة المسـتدامة علـى  وضرر تنفيذ تأثيرحول مدى 
يجــب ان يــتم توضــيح الفائــدة المرجــوة علــى المــدى البعيــد مــن تطبيــق سياســة التنميــة المســتدامة علــى 

 المشاريع السكنية.



 

 إشراف: د.م. محمد بشار الحفار  م. عمر الزعزوعإعداد: 
 

73 

 الدراسة المرجعية الفصل الرابع

 

 سلسة التوريد الخضراء في صناعة االنشاءات في بريطانيا والصين ادارة -10
 1886 ماجستيررسالة  - بريطانيا - انجلياجامعة ويست  - كسياو كسياو 
يهــدف الباحــث هنــا الــى دراســة واقــع ادارة سلســلة توريــد خضــراء فــي صــناعة النشــاءات فــي كــل  

وقـــام بـــالتركيز علـــى اليـــة تـــدفق المـــواد مـــن المـــوردين الـــى المقـــاولين  المتحـــدة،مـــن الصـــين والمملكـــة 
 العاملين في قطاع البناء.

معظـــم المقـــاولين والمـــوردين العـــاملين فـــي هـــذا القطـــاع لـــديهم الـــوعي الكــــافي ن ألـــى إوخلـــص 
ــاء،للضــغوطات البيئيــة الناجمــة مــن عمليــات  التــدريب والــدعم  ولكــن يلــزمهم المزيــد مــن عمليــات البن

تشجيع المبادرات التي تهدف الى تحفيز العـاملين فـي هـذا القطـاع علـى تطبيـق  يضاا أوالتسويق ويلزم 
 ى سلسلة التوريد.الستدامة عل

  ناسات عنبي : -ثانياا 

 :عوائق تطبيق سلسلة توريد خضراء في قطاع االنشاء هيكلة -1
مجلـة التنميـة  – مقـال - المتحـدةالمـارات العربيـة  –دبي  –بالسو برامانيان جامعة وللونغونج  

 1811المستدامة 
خضــراء فــي قطــاع البنــاء فــي  تســتعرو الرســالة هيكلــة العوائــق التــي تمنــع تطبيــق سلســلة توريــد 

ن العوائق الرئيسية التي تحول أوضح النتائج ووضع مخطط تفصيلي ت دولة المارات العربية المتحدة
 دون تطبيق سلسلة توريد خضراء في قطاع النشاء هي:

 نقص الموارد. 
 نقص في الخبرات. 
 نقص في اهتمام الحكومة. 
 نقص الوعي الجماهيري. 
 لمؤسساتينقص في ثقافة العمل ا. 
  الضغوط المالية 
 نقص البنية التحتية لتقنيات الستدامة 
 عدم تفهم الجهات المالكة 
 نقص المبادرات 
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 التفصيلي التالي: مخططووضحها بال

 
 العوائق الرئيسية التي تحول دون تطبيق سلسلة توريد خضراء في قطاع النشاء ( 12الشكل )

العناصــر الداخليــة والخارجيــة التــي تمنــع تطبيــق ولقــد عــرف الباحــث فــي الرســالة مجموعــة مــن  
 .سلسلة التوريد الخضراء

همها نقص في الخبراء والمهنيين المحتـرفين بشـؤون السـتدامة أالعوائق الخارجية كان من  فمثالا  
ونقــص مــوردي المــواد الخضــراء الالزمــة لعمليــات البنــاء ونقــص المطــورين فــي مجــال البيئــة وكــذلك 

ما العوائق الداخلية أو  ،ونقص في الوعي الجماهيري  ونقص الطلب بشكل عام نقص الدعم الحكومي
تيجية متكاملــة افوجــد انهــا تعــود كليــا الــى العوامــل الخارجيــة المــذكورة  واهماهــا عــدم وجــود خطــة اســتر 

والشركات من قبل الجهات الرسمية لدفعهم باتجا  تطبيق سالسـل توريـد  لبشخاصوضعف التشجيع 
 .خضراء
ن تطـــور مــن سياســـاتها لتســتقطب الخبـــراء أعلــى الجهـــات الرســمية والحكوميــة  بنــل يجـــأ ويــرى 

  والفنيين وكذلك لتستقطب الموردين والمطورين.
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 سياسـات التخطـيط العمرانـي التنمـو  فـي المدينـة العربيـة المبـادرات واإلبـداع اإلقليمي المؤتمر -2
 :لعربيةللمجتمعات ا ودورها في التنمية المستدامة والشاملة

عمــان   –المملكـة األردنيـة الهاشـمية  - مملكـة البحــرين إعـداد: المهنـدس فـائق جمعـل المنـديل 
 2002يناير  14-17

 التحــولت المتســارعة لظــاهرة العولمــة، تحــتم ن أوضــح الباحــث فــي البحــث المقــدم للمــؤتمر بــحيــث أ
المســتوى المحلــي لكــل دولــة، الســعي الــدؤوب لفهــم تــداعياتها وتأثيراتهــا اإليجابيــة والســلبية، علــى 

 خاصة فيما يتعلق بالجوانب القتصادية والجتماعية 

  أهميــة األخــذ بسياســات ونظـم عصــرية علــى مســتويات اإلصــالي أصـبح مــن المتفــق عليــل عالميـاا ،
 اإلداري والسياسي والجتماعي والقتصادي 

 ـــــــي مجـــــــالت التحـــــــديث وال ـــــــات والممارســـــــات المعاصـــــــرة، ف تطـــــــوير اإلداري التطـــــــورات والتطبيق
ــــي مجــــالت التصــــالت  ــــة التطــــور ف ــــات فائق ــــة، والتقني ــــة الرقمي ــــورة المعلوماتي والقتصــــادي، والث
والشبكات، ونظم وقواعد البيانات، ومجتمع المعلومـات والمعرفـة، والعتمـاد األساسـي علـى مفهـوم 

 .البحث والتطوير

  ،وما يتعلق بها من قطاعـات وأنظمـة كما أصبح من المتعارف عليل في مجالت التـنمية والعمران
أو اإلدارة المحليــــة  المحلــــي،متـــــنوعة، مثــــل النظــــام التخطيطــــي، والنظــــام البلــــدي، ونظــــام الحكــــم 

 ، عالميــاا واسـعاا  واعترافـاا  والمجـالس البلديـة، أهميـة األخـذ بمفـاهيم ومصـطلحات معاصـرة تلقـى قبـولا 
قليمياا  دعـم وتشـجيع القطـاع الخـاص والقطـاع األهلـي . مارسـةوم ، فكـراا وتطبيقياا  ومهنياا  ، أكاديمياا وا 

 فـــي مجـــالت التــــنمية والتعميـــر، الهتمـــام بموضـــوع الشـــراكات ذات المســـتويات المتــــنوعة محليـــاا 
، الهتمام بالمستقبل وبالدراسات الستشرافية، التأكيد على أهمية توثيق المعلومـات وعالمياا  ووطنياا 

بــــذلك مفهــــوم الحكومــــة الرقميــــة أو الذكيــــة، وكــــذلك نظــــم  بطإليهــــا ويــــرتوحريــــة نشــــرها والوصــــول 
المعلومـات وقواعـد البيانـات، والـربط الشــبكي بـين مختلـف الجهـات المعنيــة بمجـال مـا، ونظـم دعــم 
اتخاذ القرارات العمرانيـة والتــنموية، كمـا أن هنـاك تأكيـدا واضـحا علـى أهميـة مفهـوم السـتفادة مـن 

 .الخ... مها، أفضل الخبرات والممارسات وتعمي

  ،كمـــــا يالحـــــظ الهتمـــــام البـــــال  بالمســـــتقبل، ووضـــــع وصـــــيا ة الـــــرؤى والســـــتراتيجيات المختلفـــــة
عـن المسـتقبل القريـب  وتأكيـداا  والدراسات والبحوث الستشرافية، الكفيلـة برسـم صـورة أكثـر وضـوحاا 

الستعداد للدخول في وقد بدأ هذا الهتمام منذ العقد األخير من القرن الماضي، وتحديدا ل. والبعيد
 . األلفية الثالثة الجديدة والقرن الحادي والعشرين
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  وهو األمر الذي نرا  بوضوي في مختلـف توصـيات ومبـادئ المـؤتمرات العالميـة والدوليـة، وخاصـة
عـداد  مؤتمر قمة األرو، ومؤتمر قمة المدن، كمـا قامـت العديـد مـن الـدول، بـل والمـدن، بتقـديم وا 

ومــن الجــدير . ، تـتـــناول مســتقبل مجتمعــاتهم فــي القــرن الحــادي والعشــرينةاســتراتيجيخطــط ورؤى 
بالذكر أن معظم هذ  الخطط قد تـم إعـدادها مـن قبـل الـوزارات واإلدارات المعنيـة بشـئون التخطـيط 

 .العمراني، في هذ  الدول والمدن

 فـي هـذ  الفتـرة،  كما أنل من المناسب في هذا المقام، أن نشير إلـى أن العديـد مـن الـدول قـد قامـت
بإعداد مشروعات وبرامج لتطوير النظام التخطيطي القائم في بلدانهم، وهو أمر يتوافق مع طبيعـة 

ومـن هـذ  المحـاولت مـا يـتم حاليـا مـن تطـوير للنظـام التخطيطـي فـي . ما جاء فـي النقطـة السـابقة
يرلنداكل من المملكة المتحدة، شاملة اسكتلندا  لك األمـر فـي هـونج كـونج، الشمالية، وويلز، وكذ وا 

خاصــة بعــد وضــعيتها الحاليــة ضــمن جمهوريــة الصــين الشــعبية، وكــذلك كافــة حكومــات المنــاطق 
اإلداريــة فــي اســتراليا ونيوزيلنــدا، وكــذلك الســويد، وألمانيــا، والــدانمرك، وجنــوب أفريقيــا، والعديــد مــن 

 . دول شرق أوروبا

 عديــد مــن األفكــار والمبــادرات، المشــار إليهــا هــذا بــالطبع، إضــافة إلــى مــا يــتم مــن جهــود لوضــع ال
ســابقا، حيــز التـــنفيذ والتطبيــق العملــي علــى مســتوى المــدن والقــرى واألقــاليم فــي معظــم دول العــالم 

والتي تغطي مختلف جوانب تـنمية المجتمع، وخاصة جوانب اإلسـكان، والتعميـر، والعمـل . المتقدم
والبيئــة الطبيعيــة، والحفــاظ علــى التــراث المعمــاري التعــاوني فــي مجــالت تحســين البيئــة المعيشــية 

المثــال والعمرانــي، ورعايــة الفئــات األقــل حظــا وذات الهتمــام والحتياجــات الخاصــة، علــى ســبيل 
الـــخ، والتصـــميم ... ، المرضـــى والمســـنون، األطفـــال واألرامـــل والمطلقـــات، والمشـــردون، المعـــاقون

ارة الخضــــراء، والســــياحة البيئيــــة، والمشــــروعات العمرانــــي والبصــــري، والتخطــــيط والتصــــميم والعمــــ
 .الخ... الصناعية والتجارية المتوافقة مع البيئة والمجتمع، 

هنــاك شــبل إجمــاع عــالمي واســع النطــاق، بمبــادئ وأفكــار ومفــاهيم، تـــتعلق بالشــأن العــام،  وأيضــاا  
لوصول إلى المعلومـات، مثل تعظيم مفهوم المصلحة العامة، والمحاسبة والمكاشفة والشفافية، وحرية ا

وتدعيم وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني، وتأكيد الشراكة بين هذ  المؤسسات وكل من القطـاع العـام 
الحكومي والقطاع الخاص والستـثماري، والتأكيد على المرجعية القانونية والدسـتورية، وتـدعيم العمليـة 

 والبلدية. الديموقراطية، وبالتحديد نظام الحكم واإلدارة المحلية

األمــل فــي تحقيــق المســتحيل، لــل مؤشــرات حاليــة إيجابيــة، ناجمــة عــن ظــروف ومتغيــرات راهنــة.  
 يمكن في حالة حسن استخدامها وتوظيفها، تحقيق هذا المستحيل، ومنها:
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  قوية وواضحة، بصورة متفاوتة، على مستوى العديد من الدول العربية  سياسية،تواجد إرادة 
 ونيـــة صـــادقة، بـــدعم مجـــالت التــــنمية العمرانيـــة واإلســـكانية، ودعـــوات  تواجـــد اهتمـــام واضـــح

 معلنة لحل كافة المشكالت العمرانية 
  الهتمام الواضح، في السنوات القليلة الماضـية بقطـاع البلـديات والمجتمـع المـدني، ومـا رافقـل

مــــن تحــــولت ديموقراطيــــة، وحــــرص معلــــن علــــى دعــــم وتفعيــــل مؤسســــات المجتمــــع المــــدني 
 بلدي وال

  إمكانية تحقيق أكبر تـنسيق ممكـن بـين النظـام التخطيطـي الرسـمي وهو األمر الذي يعني ضمناا ،
 بالواقع  ونظام البلديات، والمجالس البلدية، بما يحقق خدمات عمرانية أفضل، وأكثر ارتباطاا 

 تاحـة إمكانية الستفادة الحقيقية، من أفضل الممارسات والتجـارب العالميـة، والتـي أصـبحت م
بصورة واسعة النطاق. واعتماد أسلوب البحـث العلمـي الرصـين، فـي تحليلهـا والسـتفادة منهـا 

 حسب الظروف المحلية.
 هي: المقترحات والتوصياتلى مجموعة من إوخلص 
  أهمية األخذ بمفهوم النظـام التخطيطـي الشـامل بمفاهيمـل الفرعيـة وتطبيقاتـل العمليـة، كوسـيلة

 التخطيط العمراني على مستوى كل دولة. معاصرة وضرورية لتطوير

 ليــــة العمــــل علــــى دمــــج مفهــــوم التنميــــة المســــتدامة، والمجتمعــــات المســــتدامة فــــي صــــلب العم
 .التخطيطية العمرانية الشاملة

  أهميـــة إنشـــاء مراكـــز إقليميـــة علـــى مســـتوى الـــدول العربيـــة علـــى  ـــرار أكاديميـــة المجتمعـــات
 .مستدامة بالمملكة المتحدةال

 ز وطني بكل دولة يشرف عليها المركز اإلقليميإنشاء مرك. 
 ضرورة دمج تشريعات وقوانين البناء والتخطيط العمراني بمفاهيم الستدامة. 
  أهمية إعداد دلئل إرشادية على مسـتوى التصـميم العمرانـي والعمـل علـى إصـدار كـود عربـي

 .في هذا المجال
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 : ناسات محلي  -3

  :ية والحيوية وتدهورها في سوريةدراسة تخصصية للبيئة الطبيع 
  2008 السياسة البيئية الحكومية وأهدافها 

كــان مــن ضــمن مــا جــاء فــي هــذ  الدراســة عــدة نقــاط مهمــة جــدا حيــث قامــت بوصــف الوضــع  
مـــن القتراحـــات لتطـــوير العمـــل باتجـــا  تطبيـــق التنميـــة  واعطـــت مجموعـــةالحـــالي للبيئـــة فـــي ســـوريا 

 فيها:ومما جاء  .المستدامة في جميع المجالت

يبــدو مــن الصــعب علــى الحكومــة الســورية أن تجتــذب خبــراء ذوي كفــاءة عاليــة بموجــب أحــوال  
إن ظروف العمل برواتب متواضـعة نسـبياا  البـاا مـا ل تكـون جذابـة بمـا . نظام الخدمة المدنية الحالي

 . القطاع الخاص يكفي للعمل لدى الحكومة، وكثير من الخبراء يبحثون عن وظائف أفضل أجراا في

الطـاقم مباشـرة يختلف الوضع بالنسبة للمشاريع الممولة من المانحين، حيث يمكن توظيـف أفـراد 
ــاا لبنظمــة الحكوميــة ــذلك يتميــز أداء المشــاريع . مــن قبــل المشــروع ولــيس بــاألجور التــي تــدفع طبق ول

 .الممولة من المانحين بشكل واضح عن العمل الحكومي العتيادي

 فمـا إن ينتـلِ . ء الضعيف نسبياا للعمل الحكومي يشّكل تهديداا أساسياا لستدامة المشـاريعإن األدا 
 .الدعم الخارجي وتتولى الحكومة المهام، حتى يتعرقل استمرارها بسبب القدرات الفردية  ير الكافية

ملة شــا والجــراءات المتبعــةووصــفت السياســة المتبعــة فــي تطبيــق التنميــة المســتدامة فــي ســوريا  
لعـام ( 18القـانون رقـم )قامـت الحكومـة بإصـدار قـانون البيئـة  جميـع الطـارات ففـي اإلطـار التشـريعي

، وضــعت الحكومــة الســورية حجــر األســاس إلطــار تشــريعي شــامل ضــروري لتحســين الوضــع 1881
معـايير ومنذ ذلك الحين تم وضع عدد من األوامر التنفيذيـة والمراسـيم والتشـريعات وال. البيئي في البلد

يجـب النظـر إلـى القـانون . ولكن العمليـة مـا زالـت بعيـدة عـن الكتمـال. البيئية واألنظمة الداخلية، إلخ
فعلــى ســبيل المثــال، . البيئــي علــى أنــل قــانون إطــاري، ومــازال ينبغــي إحــداث تشــريعات متفرعــة عنــل

. زالــــت مفقــــودةيكــــاد خــــرق القــــانون يخضــــع ألي  رامــــة، بمــــا أن الغرامــــات ومقيــــاس التغــــريم مــــا  ل
حاجة للقول إن الطريق ما زال طويالا إلى أن يقود القانون البيئـي إلـى تخفـيو كبيـر فـي التـدهور  ول

دارة المعرفــةوفــي مجــال  .البيئــي إن مركــز الدراســات البيئيــة، وهــو جــزء مـــن وزارة . المراقبــة البيئيــة وا 
لمعلومـات البيئيـة وترجمتهـا إلـى سياسـات اإلدارة المحلية والبيئة، هو المؤسسة المركزية لجمع وتقيـيم ا

تتضمن المؤسسـات األخـرى المركـز الـوطني لبحـوث الطاقـة، الهيئـة العامـة للبحـوث العلميـة . ملموسة
وعلى الر م من هـذ  الجهـود . الزراعية، الهيئة العامة لالستشعار عن بعد، المعاهد الجامعية، و يرها

هنـاك حاجـة لتطـوير . ات محّدثـة عـن الوضـع البيئـيكلها، فمن الصـعب  البـاا الحصـول علـى معلومـ
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أجــل مشــاركة أفضــل للمعلومــات المتــوفرة بهــدف المســاهمة بعمليــة  والمؤسســاتية مــنالقــدرات الذاتيــة 
ازداد الوعي بالبيئة كثيـراا فـي السـنوات األخيـرة بـين  الوعي باألمور البيئيةوعلى مستوى  .التقييم الكلي

وأصـبحت الهمـوم البيئيـة اآلن تؤخـذ فـي الحسـبان فـي قـرارات . سـواء صانعي القرار والعمـوم علـى حـد
عديــدة، والخطــة الخمســية العاشــرة أو إدخــال تقيــيم األثــر البيئــي أمثلــة جيــدة علــى الــدور المعــزز الــذي 

 .التنموية السورية باتت البيئة تلعبل اآلن في السياسة

كـن أن يظهـر فـي التعامـل  يـر الحـذر ولكن الوعي البيئي ما زال في بداياتل في سورية، كمـا يم 
ـــى ســـبيل المثـــال الحـــدود القصـــوى . مـــع المشـــكالت البيئيـــة وحـــين يتجـــاوز تلـــوث الهـــواء أو المـــاء عل

. الموضـوعة مـثالا مـن قبــل منظمـة الصـحة العالميــة، ل يـتم عـادة إ ـالق مصــادر التلـوث علـى الفــور
ت التجمعـــات الصــناعية الكبيــرة علـــى ويعــاني الســكان الـــذين يعيشــون فــي النقـــاط الســاخنة للتلــوث ذا

 .األخص كثيراا من التعامل  ير الكافي لضبط التلوث

واقترحـــت الدراســـة ان يـــتم إجـــراء حمـــالت التوعيـــة البيئيـــة بشـــكل رئيســـي علـــى مســـتوى محـــدود،  
ل تملـك المنظمـات  يــر الحكوميـة فـي سـورية القــدرات . وبضـع حمـالت فقـط تصـل إلــى عامـة النـاس

 .سي في بناء الوعي والقيام بحمالت كبرىلتقوم بدور أسا

إن البيئـة بوصـفها مسـألة شـاملة يجـب أن يـتم . إدماج البيئة في السـياق العـام يضاا أكما اقترحت  
إن السلطة البيئية العليا في سورية هـي مجلـس حمايـة . التعامل معها من قبل قطاعات عديدة وفرعية
ؤولية وضـع السياسـة الوطنيـة وتنسـيق الفعاليـات البيئيـة، البيئة والتنمية المستدامة، الذي يضـطلع بمسـ

والذي يضم ممثلين من هيئة تخطيط الدولة وكل الوزارات والشركاء المعنيين اآلخرين، لضمان إدماج 
إضــافة إلــى ذلــك، فــإن معظــم الــوزارات لهــا مــديريات بيئيــة مرتبطــة بــوزارة . القضــايا البيئيــة فــي عملهــا

، وهـو السـتراتيجيإن التقيـيم البيئـي . عبر عـدد مـن اللجـان ومجموعـات العمـل اإلدارة المحلية والبيئة
نظام إلدماج العتبارات البيئية في السياسات والخطط والبـرامج، لـيس إجـراءا تقييمـاا يطّبـق قانونيـاا فـي 

 .سورية وهو عجز واضح في إدماج البيئة في التخطيط الوطني
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 منهجية البحث

Research Methodology 

  :مخطط البحث 5-1

لمنهجيــة البحــث التــي تــم اتباعهــا فــي تنفيــذ الدراســة وذلــك مــن  شــامالا  يتنــاول هــذا الفصــل وصــفاا  
هـو كمـا  ،عرف على جميع الطرق والوسائل والدوات التـي اسـتخدمت فـي اتمـام هـذ  الدراسـةخالل الت
ول قســم مــن هــذ  الرســالة بعــد اختيــار أن إوالــذي يوضــح منهجيــة البحــث فــ (11بالشــكل رقــم )موضــح 

تعريف بمشكلة البحث واهميـة الدراسـة واهـداف البحـث وتصـميم عـرو العنوان موضوع الرسالة كان 
 عد  وضع خطة البحث.اولي تمت ب

والقسم الثاني من البحث يحتوي على عـرو مقدمـة نظريـة واسـتعراو بعـو الدراسـات السـابقة  
ليها ومن خاللها تم تحديد العوائق الساسية لتطبيـق إاستعراو النتائج التي وصلت في هذا المجال و 

 لستبيان.سئلة اأالستدامة في سلسلة التوريد في صناعة البناء بشكل عام وصيا ة 
 والقسم الثالث من البحث تضمن الدراسة العملية. 

والقســم الرابــع تضــمن عمليــة تصــميم الســتبيان والتقنيــات المتبعــة فــي عمليــة التصــميم واختيــار  
الســتبيان وبعــد ذلــك تــم جمــع الســتبيان وتحليــل النتــائج  ووثوقيــلالعينــة واختبارهــا وتحديــد مصــداقية 

هـم الجـراءات أ وهو خاتمة تحتوي على تقديم مقترحـات وتوصـيات توضـحلى القسم الخامس إ وصولا 
 الواجب اتباعها لتجاوز معوقات تطبيق الستدامة في سلسلة التوريد بمشاريع البناء في سوريا.
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 :المنهج المتبع 5-2

أنَّ هــذا ( م1881  عبيــدات و خــرون)حيــث يــذكر  اســتخدم الباحــث المنهـــج الوصــفي التحليلــي، 
ــر عنهــا  يعتمــد علــى دراســة الظــاهرة كمــا توجــد فــي الواقــع ويهــتم بوصــفها وصــفاا دقيقــاا،"المــنهج  ويعبِّ

بينمــا التعبيــر الكمــي  تعبيــراا كيفيــاا أو كميــاا، فــالتعبير الكيفــي يصــف لنــا الظــاهرة ويبــين خصائصــها،
 ".أو حجمها يعطينا وصفاا رقمياا لمقدار الظاهرة،

أنَّ كل منهج يرتبط بظاهرة معاصرة بقصـد وصـفها وتفسـيرها يعـد ( "م1886 ،العساف)ويضيف  
 منهجاا وصفياا"، ويعتبر هذا المنهج األكثر مالئمة لتحقيق أهداف الدِّراسة الحالية.

نها بحوث تكميلية لنيل درجه الماجستير، حيث أ( بحوث الماجستير ب8991 ،يعرف )الرفاعي 

تها وتحليلها ويضع الفرضيات لة مشكلة من المشاكل ويقوم بدراسالرسا يختار الباحث عند إعداد

لتفسيرها ثم يعمل على اختبار مدى صحة هذه الفرضيات0 وقد يتوصل الباحث إلى إضافة جديدة إلى 

عالم المعرفة وقد ال يكون ذلك، فهي بمثابة تدريب للطالب على القيام ببحوث أعمق كبحوث 

 الدكتوراه0

بأنــل أســلوب مــن أســاليب  :المــنهج  الوصــفي (1981بيــدات وعــدس وعبــد الحــق، ع)كمــا يعــرف  
التحليل المرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن ظـاهرة أو موضـوع محـدد عبـر فتـرة أو فتـرات زمنيـة 
ـــة تـــم تفســـيرها بطريقـــة موضـــوعية تنســـجم مـــع  معلومـــة وذلـــك مـــن أجـــل الحصـــول علـــى نتـــائج عملي

 .المعطيات الفعلية للظاهرة
طريقة لوصف الموضوع المراد دراستل من خالل منهجية علمية صحيحة "وهناك من يعرفل بأنل  

عـريفج، وحسـين، " ) وتصوير النتائج التي يتم التوصل إليهـا علـى أشـكال رقميـة معبـرة يمكـن تفسـيرها
 (.1984ونجيب 
لتفصـــيلية محاولـــة الوصـــول إلـــى المعرفـــة الدقيقـــة وا"وهنـــاك تعريـــف  خـــر للمـــنهج الوصـــفي وهـــو  

لعناصـــر مشـــكلة أو ظـــاهرة قائمـــة، للوصـــول إلـــى فهـــم أفضـــل وأدق أو وضـــع السياســـات واإلجـــراءات 
 (.1998الرفاعي، " )المستقبلية الخاصة بها

ويستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلـي فـي ظـل وجـود معرفـة مسـبقة ومعلومـات كافيـة حـول  
قة يـــتمكن الباحـــث مـــن تحديـــد مشـــكلة الدراســـة فمـــن خـــالل الدراســـات الســـاب. الظـــاهرة موضـــع الدراســـة

والفرضــيات ثــم يعمــل علــى جمــع المعلومــات األوليــة والثانويــة المناســبة مــن أجــل صــيا ة الفرضــيات 
 .واختبارها وهذا يساعد في تحليل وتفسير أكثر للظاهرة والوقوف على دللتها

 :لييقتضي استخدام المنهج الوصفي مراعاة التا (2011 ،الجديلي)وحسب 
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جمــع كافــة المعلومــات والبيانــات المتــوفرة والضــرورية لفهــم وتفســير مشــكلة البحــث، وهــذا يتطلــب  -1
اســــتخدام المصــــادر الثانويــــة مــــن كتــــب ومقــــالت و يرهــــا، أو اســــتخدام المصــــادر األوليــــة مثــــل 

 . المقابالت أو الستبيان أو المالحظة إن لزم األمر
زمتـــين لســـتخدام أدوات القيـــاس والتحليـــل المناســـبة أن تتـــوفر لـــدى الباحـــث القـــدرة والمهـــارة الال -1

ومــن أهــم المهـارات المطلوبــة القــدرة . وخاصـة عنــد اسـتخدام األســلوب الكمــي فـي تحليــل البيانـات
 .على استخدام األساليب والختبارات اإلحصائية المناسبة في التحليل

ق الــى كيفيــة  تصـــميم ســة كمــا يتطـــر لمجتمــع الدراســة وعينـــة الدرا ويتضــمن هــذا الفصــل وصـــفاا  
جـل التعـرف أساليب اإلحصائية المستخدمة بهدف تحليل النتائج وذلك من عداد الستبيان وبيان األا  و 

 .على اهم المعوقات التي تؤثر في عدم تطبيق الستدامة على سلسلة التوريد في صناعة البناء

 استبيان تكون من جزئين:إذا تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذ  الدراسة، عن طريق 

معلومـات عامـة عـن الشـخص مـن  الجزء األول يحتوي على المعلومات المتعلقة بخصـائص العينـة -
المشارك في الستبيان والمؤسسة التي يعمل لديها مثل )السن، المؤهل العلمي، المنصب اإلداري، 

 سنوات الخبرة(.
جيب إلى اختيار  من بين ستيشير الملالمغلقة أما الجزء الثاني فيتكون من مجموعة من العبارات  -
 رات متدرجة )وفق مقياس ليكرت الخماسي(.خيا

و أمن توزيع الستبيان  وقد واجهت الكثير من المصاعب و التحديات في عملية جمع البيانات سواءا 
 سئلة وخصوصاا جابة على بعو األالتحفظات على اإلجراء المقابالت الشخصية مثل وجود بعو إ
لقد تم في هذا البحث اتباع عدة  .جراءاتلإلسئلة التي تتعلق بأداء الجهاز الحكومي وضعف ا

 :تيانات والمعلومات وهي كاآلمنهجيات لجمع البي

 .بحاث السابقة من كتب ومطبوعات ورسائل دراسات عليااستعراو األ .1
لمـدراء التنفيـذيين مع صناع القرار فـي شـركات المقـاولت العامـة والخاصـة وبعـو ا مقابالتعقد  .1

 .وبعو المهندسين العاملين في القطاعين الخاص والعام

 توزيع الستبيان: .1

 :ستبيان باعتماد عدة طرق وتقنيات كاآلتيالتم  

خــذ مواعيــد مســـبقة ولكــن واجهتنــا عـــدة أجــراء اتصـــالت و إتســليم الســتبيان باليــد حيـــث تــم  .1
 .خاصة في ظل هذ  الظروفصعوبات باعتذار قسم كبير من المسؤولين والمدراء و 
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ارسال استبيان عن طريق اليميل الى عـدد كبيـر مـن الجهـات وكـان مـن المفـاج  ان عينـة  .1
وبشكل خاص المقاولين وكبار  و ل تستخدمل،أكبيرة من الجهات المستهدفة ل تملك ايميل 

 .المدراء بالشركات العامة

و للــذين ل يملكــون أطع لقــائهم الــذين لــم نســت ارســال الســتبيان بواســطة الفــاكس لبشــخاص .1
 .ايميل

 .عقد لقاءات مباشرة مع الخصائيين والخبراء وصناع القرار وتعبئة الستبيان بشكل مباشر .4

 :مصا ن البحث 5-3

 يلي: المصادر في عملية جمع البيانات وذلك من خالل ما مجموعة من تم العتماد على  
  والمقالتالكتب والمراجع. 
 شبكة النترنت. 

 رسائل الدكتورا  والماجستير. 

 العام:الجهات التي تمت زيارتها لعقد المقابالت فيما يخص القطاع 

 سكانوزارة اإل. 
 دارة المحليةوزارة اإل. 

 وزارة البيئة. 

 نقابة المهندسين. 

 نقابة المقاولين. 

 المؤسسة العامة للتطوير العقاري. 

 الشركة العامة للبناء والتعمير. 

 سكانالمؤسسة العامة لال. 

 مؤسسة النشاءات العسكرية. 

 محافظة مدينة دمشق.  

 محافظة ريف دمشق. 

 الشركة العامة للدراسات. 

 المؤسسة العامة لالسمنت ومواد البناء. 
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 :المقابالت

 :جراء نوعين من المقابالتإلقد تم 
 مجموعة من اللقاءات  ير المنظمة:  

اع ر والعاملين في قطالقراحيث تم عمل دراسة محلية عبر اللقاء مع بعو صناع  
لة التوريد تطبيق الستدامة في ادارة سلس قالعوائق التي تعيمعلومات عن جمع لالنشاءات 

عقبات وعقد محادثات مفتوحة مع من تم مقابلتهم وسؤالهم مباشرة عن ال. لعمليات البناء
واستخدمت  امة،الستدوالمشكال التي تواجههم اثناء عملهم في هذا القطاع بما يخص تطبيق 

.المشاكل التي تم جمعها في صيا ة الستبيان وتقييم درجة اهميتها  

 مجموعة من اللقاءات المنظمة: 
مع مجموعة من الخبراء والخصائيين للتأكد  تبعد تحليل مخرجات الستبيان تم عقد عدة لقاءا 

 .من موثوقية المخرجات واثراء نتائج البحث

يوجد مجموعة مـن الخطـوات التحليليـة فـي ( 1889 –يس ويل كر ( )1994 –هيوبرمان )حسب  
 :هذا البحث

 .تنظيم واعداد البيانات للتحليل .1
 .القراءة المعمقة لكافة البيانات للحصول على شعور عام للمعلومات لتنعكس على معناها العام .1

 .جزاء وشرائحألى إتنظيم البيانات  .1

 .هة وتحديد العالقات بين متغيراتالفرز من خالل هذ  المواد لتحديد عبارات متشاب .4

 .استخدام نتائج المقابالت لتكون قاعدة بيانات مستقبلية .1
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 :تصمير الستبيان 5-4

تم تصميم الستبيان بشكل صحيح لضمان الحصـول علـى نتـائج دقيقـة قـدر المسـتطاع وبالتـالي  
 :عواملفان محتويات هذا الستبيان لهذا البحث تم بناء  اعتماداا على عدة 

 .الطالع على استبيانات سابقة لدراسات سابقة .1
عقــد مقــابالت مــع مجموعــة مــن المــالك والستشــاريين والمقــاولين للحصــول علــى وجهــات نظــر  .1

 .مختلفة والتي يمكن ان تكون مفيدة لتصميم اسئلة هذا الستبيان

 .التحقق من صالحية تصميم الستبيان باتباع دراسة عملية .1

بحـاث والدراسـات السـابقة المتعلقـة بهـذا الموضـوع  وتـم تصـميم اسـتبيان لى بعو األإتم الرجوع  
جـل تكـوين فكـرة افضـل عـن كيفيـة صـيا ة فقـرات ألخبـراء  وذلـك مـن مبدئي تم عرضـل علـى بعـو ا

ســئلة الســتبيان وتــم اللجــوء الــى بعــو الخبــراء فــي نقابــة المهندســين ونقابــة المقــاولين ووزارة البيئــة أو 
ضافة وحـذف بعـو ا  حيث قاموا باقتراي بعو التعديالت الالزمة و  وريف دمشق مديرية بيئة دمشقو 

جراء دراسة اختبـار تجريبـي إتم بعد ذلك  ،الفقرات والسئلة حتى وصل الستبيان الى صورتل النهائية
 :شخاص من العينة المختارة وهمأ 4حيث تم توزيع الستبيان على 

 ثالثة مقاولين من الدرجة الممتازة. 
 ن في لجنة البيئة بنقابة المهندسينعضوي. 

 مديرين في مديرية بيئة دمشق وريف دمشق.  

ثـم تـم عـرو السـتبيان علـى الـدكتور  الالزمـة،جـراء بعـو التعـديالت الضـافية إبعـد ذلـك  وتم  
المشرف على البحث وبعد اعتماد الصيغة النهائية لالسـتبيان تـم توزيعـل علـى علـى العينـة المسـتهدفة 

جابة على السئلة وبعد ذلك تم جمع الستبيان مـن الجميـع بعو الوقت لمب البيانات واإل ءهمواعطا
حصــائية للحصــول علــى الــى البــرامج اإل وفرزهــا وادخــال البيانــاتالجابــات وتــدقيقها  وتمــت مراجعــة

 .التحليل المطلوب

 :تقسيم الستبيان إلى قسمين كالتالي ولقد تم

المؤهـل  العمـر،)عة من األسئلة العامة عن المشاركين في الستبيان عبارة عن مجمو : القسم األول -
 (.الدراسي، سنوات الخبرة، المستوى اإلداري

محـــاور رئيســـية ( 18)الخـــاص باألســـئلة المتعلقـــة بفرضـــيات الدراســـة واشـــتمل علـــى  الثـــاني:القســـم  -
 الستبيان:في  تتعلق بمعوقات تطبيق الستدامة على سلسة التوريد من وجهة نظر المشاركين
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  الدارة.متغيرات بتأثير ممارسات ( 4تضمن ): المحور األول •
 ( متغيرات تتعلق بوجود التقنيات واستخدامها. 6تضمن )المحور الثاني:  •

 ( متغيرات تتعلق بالموظفين والعاملين بقطاع النشاءات.4تضمن )المحور الثالث  •
ـــأثير ا1تضـــمن )المحـــور الرابـــع:  • ـــق ت  أطـــرافجميـــع  والتواصـــل بـــينلتصـــالت ( متغيـــرات تتعل

 المشروع.

 ( متغيـــرات تتعلـــق بمعـــايير العرفـــة والخبـــرة العلميـــة والفنيـــة لجميـــع8المحـــور الخـــامس: تضـــمن ) •
 المشروع. أطراف

 ( متغيرات تتعلق بماهية السوق وتأثير .1المحور السادس: تضمن ) •
 ( متغيرات تتعلق بطبيعة المشروع1المحور السابع: تضمن ) •

 ( متغيرات تتعلق بالمشاكل المالية بمختلف اشكالها4حور الثامن: تضمن )الم •
 ( متغيرات تتعلق بمالك او مالكي المشروع وممثليهم.8المحور التاسع: تضمن ) •
 .والنقابية( متغيرات تتعلق باألنظمة والجراءات الحكومية 9المحور العاشر: تضمن ) •

لومــات التعريفيــة لعينــة البحــث، وأمــا القســم الثــاني فقــد  ّطــى القســم األول الفقــرات المتعلقــة بالمع 
، جـرى صـيا تها علـى وفـق حـاورم( 18)اختص بالفقرات التي تغطي متغيرات البحـث البـال  عـددها 

 درجــــات، وتمثــــل الــــدرجات ( 1 -1)مقيــــاس ليكــــرت خماســــي الــــدرجات، والتــــي يتــــراوي مــــداها بــــين 
كانـــت  راء العينـــة مؤيـــدة للفقـــرة المطروحـــة والـــدرجات  مســـتوى التفـــاق أو الدرجـــة العاليـــة إذا( 1، 4)
، مســتوى عــدم التفــاق أو الدرجــة الواطئــة إذا كانــت  رائهــم  يــر مؤيــدة للفقــرة المطروحــة أيضــاا ( 1،1)

ـــت درجـــة  ـــع بـــين التأييـــد مـــن عدمـــل ( 1)فـــي حـــين مثل ـــار الباحـــث الدرجـــة .الدرجـــة التـــي تق ( 1)اخت
وهـو يتناسـب مـع  %18يكون الوزن النسبي في هـذ  الحالـة هـو وبذلك"  ير موافق اطالقا"لالستجابة 

وقد راعى الباحث فـي صـيا تل لعبـارات السـتبيان البسـاطة والسـهولة قـدر المسـتطاع . هذ  الستجابة
بحيث تكون مفهومة لكافة المشاركين، كما راعى عنـد صـيا تل للعبـارات التـي يجيـب عليهـا المشـارك 

 .خماسيأن تكون وفق مقياس ليكرت ال

وقد قام الباحث بحساب المتوسط المرجح إلجابـات العينـة علـى األسـئلة الـواردة فـي شـكل مشـابل  
ويســتخدم المتوســط المــرجح إذا . لمقيــاس ليكــرت، حيــث يعتبــر مــن أفضــل أســاليب قيــاس التجاهــات

وذلـك  كان المتغيـر يأخـذ قيمـاا تختلـف مـن حيـث أهميتهـا، لـذلك يجـب أخـذ هـذ  األهميـة فـي العتبـار
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بإعطاء كل عبـارة الـوزن المناسـب ألهميتهـا، فقـام الباحـث بإعطـاء الـوزن المناسـب ألهميـة كـل عبـارة 
 :من عبارات الستبيان، وذلك على النحو التالي

 

 مقياس اليكرت الخماسي (1-5)جدول ال
 

 جابةاإل موافق بشدة   موافق محايد غير موافق غير موافق إطالقا  

 الوزن 1 4 1 1 1

 ( 41: م1881شلبي، : )تحديد بداية منطقة ل أدري في مقياس ليكرت الخماسي تم عمل اآلتيول 

قســمة  ( تــم4=1-1)تــم حســاب المــدى وذلــك بطــري أصــغر قيمــة مــن أعلــى قيمــة فــي المقيــاس  
والهـــدف مـــن ذلـــك تحديـــد الطـــول الفعلـــي لكـــل خليـــة، ( 1)علـــى أكبـــر قيمـــة فـــي المقيـــاس ( 4)المــدى 
 .(808= 1÷4)وكانت 

  :فإن نهاية الخلية األولى تكون( 1)وألن المقياس ل يبدأ من الصفر بل من العدد  •

يعد ضـمن ( 108)والقيمة ( 1)، وهذا يعني أن أي وسط حسابي يقع بين القيمة ( 108=  1+808)
 ". ير موافق تماماا "الخلية األولى 

 :يتها تكونونها( 108)تكون بداية الخلية الثانية في مقياس ليكرت أكبر من  •
علـى أنـل ضـمن  106وأقل مـن  108، ولهذا يعد أي وسط حسابي أكبر من ( 106=  808+  108)

 ".ل أوافق"الخلية الثانية 
 :ونهايتها تكون( 106)تكون بداية الخلية الثالثة في مقياس ليكرت أكبر من  •

أنــل ضــمن  علــى 104وأقــل مــن  106، ولهــذا يعــد أي وســط حســابي أكبــر مــن ( 104=  106+808)
 .الخلية الثالثة ل أدري

 :ونهايتها تكون( 104)وعلى هذا تكون بداية الخلية الرابعة في مقياس ليكرت أكبر من  •
علــى أنــل ضــمن  401وأقــل مــن  104ولهــذا يعــد أي وســط حســابي أكبــر مــن ( 401=  808+  104)

 .الخلية الرابعة أوافق
 :ونهايتها تكون( 401)كبر من وتكون بداية الخلية الخامسة في مقياس ليكرت أ •

أنــل ضــمن  علــى -1وأقــل مــن  401ولهــذا يعــد أي وســط حســابي أكبــر مــن ( 1=  808+  401) 
 . الخلية الخامسة أوافق تماماا 
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 :وبذلك يكون الوزن المرجح إلجابات كل عبارة من العبارات على النحو التالي

 راتالوزن المرجح إلجابات كل عبارة من العبا  (2-5)جدول ال
 

 جابةاإل موافق بشدة   موافق محايد غير موافق غير موافق إطالقا  

 الوزن 4821-5 3841-482 2861-384 1821-286 1-108

 
 

  

 :مجتمع الدراسة والعينة 5-5

  يلي:وفي هذا البحث تم اختيار عينات كما 

 :مالك المشاريع وممثليهم -8

ولســوء . ثــل المكاتــب الستشــارية التابعــة لهــمبمــالك المشــاريع وممثلــيهم م ول ممــثالا الطــرف األ 
ولتجـاوز هـذ  المشـكلة . الحظ ل يوجد تقارير كافية عن تعداد مالك المشاريع بقطاع البناء في سـوريا

تــم عقــد لقــاءات مــع مــدراء تنفيــذيين للمشــاريع الكبيــرة التابعــة للبلــديات والــوزارات والــذين يوجــد عنــدهم 
 .لمتعاملين معهمعادة لوائح بأسماء المقاولين ا

 .خذ هذ  الخطوة للتحقق من موثوقية النتائج المتوقعةأولقد تم  
شـــركات بنـــاء  عامـــة،شـــركات بنـــاء  بلـــديات، وزارات، حكوميـــة،ن مـــالك المشـــاريع هـــم جهـــات إ 
 أشخاص عاديين وجمعيات سكنية. ،خاصة
 وهــم:رئيســية محافظــات  1مالــك مشــروع فــي  11تــم توزيــع الســتبيان علــى عينــة عشــوائية الــى  

 .ريف دمشق والقنيطرة دمشق،

 :شركات المقاوالت -2

تـــم العتمـــاد فـــي هـــذا البحـــث علـــى شـــركات المقـــاولت والمقـــاولين المصـــنفين اصـــول فـــي نقابـــة  
تم توزيع الستبيان الى عينة عشـوائية مـن  القنيطرة حيثالمقاولين في دمشق وريف دمشق ومحافظة 

 مقاول. 48

 :االستشارية المكاتب الهندسية -3

 .هندسي استشاري مكتب 11 من عشوائية عينة الى الستبيان توزيع تم حيث 

 وتــم اســتبيان 111 اســترداد وتــم شــخص 118 بعــدد عشــوائية عينــة علــى الســتبيان توزيــع تــم إذاا  
 فيهـــا، فكـــان اخطـــاء وجـــود او صـــالحيتها عـــدم او الجابـــة اســـتكمال لعـــدم تســـبعة اســـتبيانا اســـتبعاد
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 العينـــة حجـــم مـــن %84حـــوالي  نســـبتل مـــا أي اســـتبيان 184 للدراســـة الصـــالحة ســـتبياناتال مجمـــوع
 بسـيط تحسن الى يقود العينة عدد في المفرطة الزيادة ان خصوصا ومقبولة جيدة النتيجة هذ  وتعتبر

 الدراسـة مجتمـع حجـم مـن معينـة مئويـة نسـبة يوجـد المجتمع. ل مفردات سائر على النتائج تعميم في
 وهــي الدراســة عينــة حجــم فــي تــؤثر العوامــل مــن مجموعــة هنــاك. الحــالت جميــع علــى تطبيقــل يمكــن
 (:1998 المفتوحة، القدس جامعة) اآلتي

 األصــلي الدراســة مجتمــع مفــردات كامــل دراســة إن بالتأكيــد: تحقيقهــا المرجــو والثقــة الدقــة درجــة 
 نسـبيا يبـةر ق تكـون العينـات فنتـائج. المجتمـع مـن عينـة علـى الدراسـة إجراء من دقة أكثر نتائج يعطي
 األمـر اسـتدعى كلمـا دقـة أكثـر نتـائج علـى الحصـول فـي را ب الباحث كان كلما وعموما. الواقع من
 . الدراسة عينة حجم زيادة

حجــم  النقــاط التاليــة والتــي يمكــن السترشــاد بهــا فــي تحديــدUma Sekaran (1991  )ولقــد أورد  
 :العينة

 .مفردة مالئما لمعظم أنواع األبحاث 188إلى  18ذي يتراوي بين يعتبر حجم العينة ال -1
نـــاث، كبـــار الســـن  عنـــد اســـتخدام العينـــة الطبقيـــة أي تقســـيم المجتمـــع إلـــى طبقـــات مثـــل -1 ذكـــور وا 

 .مفردة 18ن حجم العينة لكل فئة يجب أل يقل عن إوصغار، ف
م العينـة يجـب أن يكـون عشـر عند استخدام النحدار المتعدد أو الختبارات المماثلة لل فان حجـ  -1

متغيـرات إلجـراء التحليـل عليهـا فانـل  6إذا احتـوت الدراسـة علـى  مـثالا . أضعاف متغيرات الدراسة
 .مفردة 68يفضل أل يقل حجم العينة عن 

ن اختيــار حجــم العينــة يعتبــر إعشــر متغيــرات لــذلك فــ ن عــدد المتغيــرات هــوإوفــي هــذا البحــث فــ 
 .ومالئماا  جيداا 

 :لتحليل اإلحصائي إلجابات عينة الدراسة باستخدام األساليب اإلحصائية التاليةتم إجراء ا
إجــراء اختبــار الصــدق والثبــات ألســئلة الســتبيان المســتخدمة فــي جمــع البيانــات وذلــك باســتخدام  -1

ســـتبيانات رســـائل البحـــوث اصـــدق وثبـــات  لمقيـــاس (Cronbach Alpha)ألفـــا كرونبـــاخ" "معامـــل 
أن مــن الشــروط الضــرورية التــي ينبغــي توافرهــا فــي ( "م1881  ت و خــرونعبيــدا)يــذكر  :العلميــة

أداة البحـــث تكـــون صـــادقة إذا كـــان بمقـــدورها أن تقـــيس فعـــالا مـــا  األداة التـــي تعتمـــدها الدِّراســـة،
ويشــير أنَّــل إذا وافــق الخبــراء علــى أنَّ األداة مالئمــة لمــا وضــعت مــن أجلــل فإنَّــل  ُوضــعت لقياســل،

 "وهذا ما يعرف بصدق المحكِّمين حكمهم، يمكن العتماد على
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 .الستبيان وهي الدِّراسة أداة صدق من التأكُّد أجل ومن 
 فعـــالا، لقياســـل مـــا وضـــع الســـتبيان أســـئلة وتقـــيس تـــؤدي أن هـــو الدراســـة بصـــدق هنـــا المقصـــود 
 حليـلللت صالحة تكون وكذلك الستبيان يشملهم سوف لمن ومفرداتل وفقراتل الستبيان وضوي ويقصد

  :طريقتين باستخدام الباحث قام الستبيان صدق من وللتأكد اإلحصائي،

   :)الصدق( الظاهر  اإلدار  الصدق -

الـدكتور المشـرف علـى الدِّراسـة تـمَّ  علـى بعد النتهاء من إعداد الستبيان وبناء فقراتـل، وعرضـل 
ليـة علـى محكمـين مـن ذوي الختصـاص  وذلـك للتأكُّـد مـن  الخبـرة.و عرو الستبيان فـي صـورتل األوَّ

مدى ارتباط كل فقرة من فقراتل بالمحور الـذي تنتمـي إليـل، ومـدى وضـوي كـل فقـرة وسـالمة صـيا تها 
اللَّغوية ومالءمتها لتحقيـق الهـدف الـذي وضـعت مـن أجلـل، واقتـراي طـرق تحسـينها وذلـك بالحـذف أو 

بعــد اســتعادة النســخ المحكمــة مــن   مناســباا.اإلضــافة أو إعــادة الصــيا ة أو  يــر مــا ورد ممــا يرونــل 
ــدكتور المشــر المحكِّمــين تــمَّ مناقشــة مالحظــاتهم مــع  وفــي ضــوء اقتراحــات بعــو   علــى الدِّراســة فال

ـــارات فـــي  عـــادة صـــيا ة بعـــو العب ـــمَّ حـــذف وا  ـــث ت المحكِّمـــين أعـــاد الباحـــث صـــيا ة الســـتبيان حي
، وبــذلك أصــبحت الســتبيان فــي مــن المحكِّمــين( %88)الســتبيان وذلــك فيمــا اتفــق عليــل أكثــر مــن 
 شكلل النهائي بعد التأكُّد من صدقل الظاهري

  :(الثبات)صدق ثبات أداء الدراسة  -
 البداينـل،) "التسـاق فـي نتـائج األداة"ويعرف الثبات على أنل : ويستخدم لقياس ثبات أداة الدراسة 

ثابتاا إذا كـان يـؤدِّي إلـى  أنَّ الختبار ُيعد( 418ص ،م1886 ،العساف)، ويذكر (111ص: م1999
ويقصد .خاصة إذا كانت الظروف المحيطة بالختبار والمخَتِبر متماثلة   نفس النتائج في حالة تكرار 

. بــل قــدرة المقيــاس علــى الحصــول علــى النتــائج نفســها فيمــا لــو أعيــد اســتخدام األداة نفســها مــرة ثانيــة
 أسئلة ودرجاتل مجا كـل درجات بين رتباطال قوة هي يـانالستب ألسئلة الداخلي بالتساق يقصدو

 أي لقياسل وضعت ما الختبار أو يــانالستب أسئلة تقيس أن هو ببساطة والصدق، الكليةيــان الستب
 .يقيسها نلأ يفترض التي الوظيفة فعالا يقيس
حيث  SPSSواعتمد الباحث على أسلوب الفا كرونباخ لحساب ثبات المقياس، من خالل برنامج  

وقد كشـف تحليـل الثبـات  ،Internal Consistentللمقياس ألفا عن درجة التساق الداخلي  يعبر معامل
تقــع فــي المــدى المقبــول  للمقيــاس الخاضــع للدراســة أن درجــة التســاق الــداخلي بــين عبــارات المقيــاس

إن قـيم معـامالت الثبـات جميعهـا  ( 1-1الجـدول )كما يوضحل الجدول رقم  (809411 – 804148)
، وحدها (809411)حيث بل  حدها األعلى للمحور التاسع  آلخر،ع تقارب قيمها من محور موجبة م
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، وجميعها معامالت ثبـات مرتفعـة ممـا يطمـئن الباحـث علـى تـوافر (804148)األدنى للمحور السابع 
 .درجة ثبات عالية لالستبيان باإلضافة إلى صدقل

امل ألفـا للمقيـاس المسـتخدم فـي الدراسـة، كلهـا وتشير النتائج المبينة في الجدول إلى أن قيمة مع 
فــإن قيمـــة  (Churchill, G.A)وهــو الحــد األدنــى المطلــوب لمعامــل ألفــا ووفقــاا لـــ ( 8068)أكبــر مــن 

 (.8068)معامل ألفا تعتبر مقبولة، إذا كانت أكبر من 
 

 معامل ألفا لـ كرونباخ لقياس ثبات محاور الدراسة (3-5)جدول ال
 

 معامل كرونباخ يةالعوامل الرئيس

 808146 اإلدارة

 808111 التقنيات

 808118 الموظفين

 804814 طبيعة العالقات بين الطراف

 808169 المعرفة والخبرة

 804464 السوق

 804148 طبيعة المشروع

 809418 المور المالية

 809411 المالك

 809111 والجراءات الحكوميةاألنظمة 

 
 :Spearman rank correlation coefficientرمان سبيمعامل االرتباط 

رتـب القـيم )أو معامـل ارتبـاط الرتـب ( Spearman)هـذا المعامـل يعـرف بمعامـل ارتبـاط سـبيرمان  
 ز  ويرمـويتعامل مع البيانات الرقمية و ير الرقمية للترتيب مثل جيد، جيـد جـدا.( األصلية وليس القيم

المعلميـة ذات التوزيـع الحـر وقيمتـل موجبـة أقـل أو تسـاوي  ضمن اإلحصاءات  يـر وهو rs لل بالرمز
فيــتم تسلســلها. يتطلــب معامــل ارتبــاط ســبيرمان إعطــاء قــيم كــل متغيــر رتبــاا حســب .الواحــد الصــحيح 

ثــم ترتيــب قــيم المتغيــر الثــاني وفقــاا لــذلك فمــثالا  تنازليــاا،ترتيــب قــيم المتغيــر األول ترتيبــاا تصــاعدياا أو 
  وهكذا. (1)ثم التي تليها رتبة  (1)األول رتبـة  المتغيرفي تعطي أكبر قيمة 
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ويســتخدم معامــل ارتبــاط ســبيرمان وهــو . ثــم يــتم التعامــل مــع قــيم المتغيــر الثــاني بــنفس الطريقــة
فـي التعبيـر عـن  الر بـةحـالت معينـة منهـا  فـي The Rank Correlationأشهر معامل لرتباط الرتـب 

 :بيانات كمية وتحسب قيمتل من الصيغة الرياضية علماا بأنالظواهر بيانات وصفية بدلا من 

 
الفـرق بـين رتـب ) y ورتبـل حسـب المتغيـر الثـاني x الفرق بين رتبل حسب المتغير األول d حيث 

فــــإذا كانــــت لقيمتــــين )وفــــي حالــــة التســــاوي يأخــــذ المتوســــط الحســــابي ( القــــيم لكــــل زوج مــــن البيانــــات
عـدد  n (،8 ،4بـدل عـن  401وتصـبح الرتـب لكـل منهـا  8 ،4وسـط فيأخـذ مت 8 ،4متساويتين الرتبتين 

  .األزواج للقيم

 :دللة معامل الرتباط

 (1± القيمة متوسطة وليست صفر أو) rs اختبار مدى المعنوية 

والممكنــــة مــــأخوذة مــــن مجتمــــع ذي بعــــدين ويخضــــع للتوزيــــع  n إن جميــــع العينــــات ذات حجــــم 
 :يعبر عن معامالت ارتباطات تلك العينات فإن r وأن ،ρ = 0 ارتباطلالمعتدل ومعامل 

 
 .n – 2 بدرجات حرية t يخضع لتوزيع 

سـلوب يعتمد هذا األن جميع قيم معامل الرتباط سبيرمان مقبولة وجيدة أويوضح الجدول التالي  
الســتبيان ومــن ثــم تصــحيحها بواســطة اداة  ألســئلةالحصــائي علــى ايجــاد عامــل الرتبــاط ســبيرمان 

 ن براون.ماصحيح سبير الت

وكمـا  هي معامل الرتباط او التماسك سبيرمان وهو يجب ان يكون بـين الصـفر والواحـد r حيث 
ن جميع قيم معامـل سـبيرمان هـي بـين الصـفر والواحـد فنسـتطيع القـول بـان أ (4-1)نرى من الجدول 

ت موثوقيـــة بالنســـبة اعتمـــادا علـــى ذلـــك بـــان جميـــع العوامـــل الرئيســـية الداخلـــة فـــي الســـتبيان هـــي ذا
  ..لمجموعة العوامل الرئيسية

 
 
 
 



 

 إشراف: د.م. محمد بشار الحفار  م. عمر الزعزوعإعداد: 
 

95 

 منهجية البحث الفصل الخامس

 

  للعوامل الرئيسيةللعوامل الرئيسية  قيم معامل الرتباط سبيرمانقيم معامل الرتباط سبيرمان  (4-5)جدول ال

 العامل الرئيسي تسلسل
 معامل سبيرمان 

 التماسك لالرتباط

  معامل سبيرمان براون لالرتباط
   أداة التصحيح

 0.7954 0.7157 اإلدارة 1

 0.7933 0.6842 التقنيات 1

 0.8926 0.7897 الموظفين 1

 0.8563 0.7451 طرافطبيعة العالقات بين األ 4

 0.8922 0.7896 المعرفة والخبرة 1

 0.7587 0.6357 السوق 6

 0.7356 0.6223 طبيعة المشروع 4

 0.9628 0.8532 مور الماليةاأل 8

 0.9741 0.8421 المالك 9

 0.8536 0.7411 جراءات الحكوميةواإلاألنظمة  18
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الداخلـة رئيسـية ن جميـع قـيم العوامـل الأ رئيسـيةبالنسـبة للعوامـل ال (4-1)وكما نرى من الجـدول  
معامـل الرتبـاط بـين كـل فقـرة مـن فقـرات المجـال  نأويتضـح . يضـاا أفي السـتبيان هـي ذات موثوقيـة 

ســتوي معنويــة األول والدرجــة الكليــة للمجــال، والــذي يبــين أن معــامالت الرتبــاط المبينــة دالــة عنــد م
8081 =α ا الجـــزء مـــن ن محتويـــات هـــذأمـــا يعنـــي  وبـــذلك يعتبـــر المجـــال صـــادق لمـــا وضـــع لقياســـل

فــي الجــداول  مــر نفســل علـى جميــع العوامــل الفرعيــة الالحقــة كمـا يظهــر تباعــاا السـتبيان صــالحة. واأل
 (.14-1)لى إ (1-1) من
لرتبـــــاط بــــين العوامـــــل الفرعيـــــة يظهـــــر معامــــل ا 1-4: الجــــدول بـــــاإلدارةالعوامــــل التـــــي تتعلــــق  -1

 . باإلدارةومجموعتها الرئيسية وهي العوامل المتعلقة 
 α=0805االرتباط دال إحصائيا  عند مستو  داللة  (5-5)الجدول 

 العوامل الفرعية الترتي 
معامل سبيرمان 

 لالرتباط
p-Value 

1 
المـــدراء التنفيـــذيين يـــرون الســـتدامة كبرنـــامج معـــزول وأنهـــا 

 من الستراتيجية العامة للشركة ءاا ليست جز 
0.602 0.001 

1 
 البيــــة الشــــركات ل تملــــك مــــا يكفــــي مــــن المــــوارد البشــــرية 

 واإلدارات المختصة من أجل تطبيق الستدامة
0.411 0.029 

 0.009 0.515 أطراف المشروعنقص في الهتمام من جميع  1

4 
ن الجهــل بأهميــة التعــاون بــين جميــع األطــراف المســؤولة مــ

 المقاولين والستشاريين والعمالء والموردين
0.492 0.013 

1 
 يــــــاب التشــــــجيع مــــــن الجهــــــات الداريــــــة العليــــــا لمشــــــاركة 

 المتطوعين في مجالت الستدامة
0.471 .010 

 0.010 0.521 د دعم من الجهات الدارية العلياعدم وجو  6

 0.001 0.543 ضعف الرقابة والشراف 4
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يظهـــر معامـــل الرتبـــاط بـــين العوامـــل الفرعيـــة  (6-1)تتعلـــق بالتقنيـــات: الجـــدول العوامـــل التـــي  -1
 ومجموعتها الرئيسية وهي العوامل المتعلقة بالتقنيات. 

 α=0805االرتباط دال إحصائيا  عند مستو  داللة ( 6-5)الجدول 

 العوامل الفرعية الترتي 
معامل سبيرمان 

 لالرتباط
p-Value 

 0.001 0.598 عالجة وتدوير النفاياتعدم وجود تقنيات لم 1

 0.001 0.602 الجهل بتقنيات تطبيق الستدامة 1

1 
عمليــة التخطــيط والموافقــة علــى التقنيــات الجديــدة لالســتدامة 

 والمواد المعاد تدويرها يمكن أن تكون طويلة ومعقدة
0.755 0.000 

 0.000 0.746 عدم توفر التقنيات المتطورة 4

1 
نولوجيــــا علــــى أنهــــا محفوفــــة بالمخــــاطر، ل ينظــــر إلــــى التك

 .يمكن العتماد عليها
0.538 0.005 

 0.000 0.522 عدم كفاءة المعدات 6

 
يظهــر معامـــل الرتبـــاط بـــين العوامـــل الفرعيـــة  (4-1)العوامــل التـــي تتعلـــق بـــالموظفين: الجـــدول  -1

 ومجموعتها الرئيسية وهي العوامل المتعلقة بالموظفين. 
 α=0805االرتباط دال إحصائيا  عند مستو  داللة ( 7-5)الجدول 

 العوامل الفرعية الترتي 
معامل سبيرمان 

 لالرتباط
p-Value 

1 
ــــــة  ــــــي اعتمــــــاد المعــــــايير المهني ــــــر ف ــــــة نقــــــص كبي والخالقي

 لدى العاملين في هذا القطاع والجتماعية
0.504 0.007 

1 
ومقــــــاولين نقـــــص كبيـــــر فـــــي الخصـــــائيين مـــــن مهندســـــين 

 وبتطبيقات الستدامةالعمارة الحديثة  بأساليب نواستشاريي
0.752 0.000 

 0.001 0.522 للموظفين والتطوير الدائمالنقص في عمليات التدريب  1

 0.001 0.573 ارتفاع معدلت هجرة الخبرات 4
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يظهـر معامـل الرتبـاط بـين  (8-1)العوامل التي تتعلق بطبيعة العالقات بين الطراف: الجـدول  -4
 لعوامل الفرعية ومجموعتها الرئيسية وهي العوامل المتعلقة بطبيعة العالقات بين الطراف. ا

 α=0805االرتباط دال إحصائيا  عند مستو  داللة ( 2-5)الجدول 

 العوامل الفرعية الترتي 
معامل سبيرمان 

 لالرتباط
p-Value 

1 
 أطــــرافجميــــع  والتشــــاركية بــــينالفتقـــار الــــى روي التعــــاون 

 روعالمش
0.613 0.001 

 0.028 0.420 عدم تبادل المعلومات بين شركات البناء والموردين 1

1 
خــالل جميـــع  وتبــادل المعلومـــاتنقــص فــي نظـــام التواصــل 

 األطرافمراحل سلسلة التوريد بين جميع 
0.565 0.001 

 
العوامل الفرعية يظهر معامل الرتباط بين  (9-1): الجدول والخبرةالعوامل التي تتعلق بالمعرفة  -1

 .والخبرةومجموعتها الرئيسية وهي العوامل المتعلقة بالمعرفة 

 α=0805االرتباط دال إحصائيا  عند مستو  داللة ( 9-5)الجدول 

 العوامل الفرعية الترتي 
معامل سبيرمان 

 لالرتباط
p-Value 

 0.000 0.832 المشروع أطرافرسوخ مفاهيم طرق البناء التقليدية لدى جميع  1

 0.006 0.517 المشروع أطرافمقاومة التغيير من قبل جميع  1

1 
نقص المعرفة والـوعي بتطبيقـات السـتدامة والبنـاء المسـتدام 

 من الجهات المالكة للمشاريع
0.472 0.013 

عــدم وجـــود نظــام تعليمـــي يــدعم الـــوعي باســتخدام تطبيقـــات  4
 الستدامة

0.435 0.024 

 0.002 0.534 أو بيانات بشأن الستدامةعدم وجود معلومات أساسية  1

 0.003 0.600 بحاث العلمية الكاديميةالنقص الشديد في األ 6

 0.000 0.755 في الضغوطات البيئية نقص المعرفة 4

 0.006 0.496 لى معلومات عن طرق البناء المستدامإضعف في الوصول  8
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معامـــل الرتبـــاط بـــين العوامـــل الفرعيـــة  يظهـــر (18-1)العوامـــل التـــي تتعلـــق بالســـوق: الجـــدول  -6
 ومجموعتها الرئيسية وهي العوامل المتعلقة بالسوق. 

 α=0805االرتباط دال إحصائيا  عند مستو  داللة ( 10-5)الجدول 

 العوامل الفرعية الترتي 
معامل سبيرمان 

 لالرتباط
p-Value 

 0.005 0.506 عدم وجود اسواق للمواد الممكن اعادة تدويرها 1

 0.000 0.765 عدم توافر المواد اإلنشائية المستدامة 1

 0.018 0.422 قلة الطلب 1

يظهـــر معامـــل الرتبـــاط بـــين العوامـــل  (11-1)العوامـــل التـــي تتعلـــق بطبيعـــة المشـــروع: الجـــدول  -4
 الفرعية ومجموعتها الرئيسية وهي العوامل المتعلقة بطبيعة المشروع. 

 α=0805حصائيا  عند مستو  داللة االرتباط دال إ( 11-5)الجدول 

معامل سبيرمان  العوامل الفرعية الترتي 
 لالرتباط

p-Value 

 0.001 0.699 الخصائص الفريدة لكل مشروع 1

 0.000 0.857 .ل يوجد تخطيط شامل للمشاريع المطلوبة 1

ـــق  -8 ـــاط بـــي (11-1)الماليـــة: الجـــدول  بـــاألمورالعوامـــل التـــي تتعل ن العوامـــل يظهـــر معامـــل الرتب
 المالية.  باألمورالفرعية ومجموعتها الرئيسية وهي العوامل المتعلقة 

 α=0805االرتباط دال إحصائيا  عند مستو  داللة ( 12-5)الجدول 

 العوامل الفرعية الترتي 
معامل سبيرمان 

 لالرتباط
p-Value 

 0.000 0.745 بنية مستدامة خيار مكلف جداا ألى إاعتبار خيار النتقال  1

 0.006 0.600 توقع الحصول على هامي ربح بسيط نتيجة تطبيق الستدامة 1

 0.003 0.562 المشاريع ذات الميزانيات المحدودة تمنع تطبيق الستدامة 1

ـــى  4 ـــة التصـــميم عنـــد طلـــب تطبيـــق الســـتدامة عل ـــاع كلف ارتف
 المشاريع المشاريع

0.584 0.026 

 0.002 0.462 لى األساليب والتكنولوجيا الجديدةارتفاع تكلفة تدريب اليد العاملة ع 1

عـــدم امكانيـــة الحصـــول علـــى دعـــم مـــالي مـــن اجـــل تطبيـــق  6
 الستدامة في المشاريع من كافة الجهات

0.513 0.007 

 0.000 0.854 "نقص العتمادات المالية المخصصة لمبادرات "الستدامة 4
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يظهـــر معامـــل الرتبـــاط بـــين العوامـــل الفرعيـــة  (11-1)التـــي تتعلـــق بالمالـــك: الجـــدول  العوامـــل -9
 ومجموعتها الرئيسية وهي العوامل المتعلقة بالمالك.

 α=0805االرتباط دال إحصائيا  عند مستو  داللة ( 13-5)الجدول 

 العوامل الفرعية الترتي 
معامل سبيرمان 

 لالرتباط
p-Value 

 0.000 0.624 عدم الر بة كليا من الزبون او المالك 1

 0.000 0.506 عدم وجود أي اهتمام من المالك 1

 0.006 0.608 سيطرة المالك الشاملة على مرحلة التصميم 1

طريقــــة الفهــــم الخــــاط  لــــدى جميــــع الطــــراف المعنيــــة عــــن  4
 0.017 0.456 تطبيقات الستدامة

 عــــدم وجــــود توقــــع مــــن المــــالك عنــــد تطبيــــق الســــتدامة 1

 بالحصول على نتائج أفضل
0.775 0.000 

 0.001 0.640 صعوبة تفهم شركات البناء اهمية تطبيق الستدامة 6

 0.001 0.639 عدم وجود حوافز للمالك لتطبيق الستدامة 4

 0.000 0.622  لب الجهات المالكةأعام بصعوبة تطبيق الستدامة عند الشعور ال 8

يظهـر معامـل الرتبـاط  (14-1)الجـدول  الحكوميـة:العوامل التـي تتعلـق باألنظمـة والجـراءات  -18
 بين العوامل الفرعية ومجموعتها الرئيسية وهي العوامل المتعلقة باألنظمة والجراءات الحكومية.

 α=0805االرتباط دال إحصائيا  عند مستو  داللة ( 14-5)الجدول 

 العوامل الفرعية الترتي 
معامل سبيرمان 

 لالرتباط
p-Value 

 0.004 0.368 ل الحكومةعدم سن قوانين صارمة من قب 1

 0.002 0.411 عدم اللتزام بالكود العالمي فيما يخص تطبيق الستدامة 1

 0.010 0.478 عدم وجود تشريع بيئي مستقل 1

 0.008 0.672 والمبادراتل يوجد حوافز لالبتكار  4

 0.001 0.642 نقص التخطيط الستراتيجي من قبل السلطات 1

 0.003 0.602  ير كافية جهود تنفيذ السياسات 6

 0.010 0.508 نقص في خطط التطوير الشامل 4

 0.006 0.379 نظمة كافية لحماية الزبونأل يوجد  8

 0.000 0.344 نظمة كافية لحماية المنتج الوطنيأل يوجد  9
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 :أساليب المعالج  ااحصائي  5-6

 . ستبيان حسب درجة الموافقةالمتوسط الحسابي لترتيب إجابات أفراد الدراسة لعبارات ال -1
 The relative importance index RII: همية النسبيمؤشر األ -1

رجـة ويستخدم لتحديـد وترتيـب جميـع العناصـر والمتغيـرات وفـي بحثنـا لترتيـب المعوقـات حسـب د 
  :همية النسبي بالعالقةو عامل األأهمية النسبية ويحسب مؤشر األ

 
  :حيث

 n1  :اركين بدرجة موافق بشدةجابات للمشاإل عدد. 
 n2  :جابات للمشاركين بدرجة موافقاإل عدد.  

 n3  :جابات للمشاركين بدرجة محايداإل عدد. 
 n4  :جابات للمشاركين بدرجة  ير موافقاإل عدد. 
 n5  :طالقاا إابات للمشاركين بدرجة  ير موافق جاإل عدد. 
 N  :الكلي للمشاركين العدد. 

 .ين الصفر والواحدوتكون قيمل محصورة ب



 

الفصل 
 سادسال

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 انات ـيـع البـجم
 تهاـلها ومناقشـيـوتحل
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  الفصل السادس

 جمع البيانات وتحليلها ومناقشتها

 :مق م  6-1

ق الســتدامة بــإدارة سلســلة التوريــد فــي عمليــات هــدفت الدراســة الحاليــة إلــى معرفــة معوقــات تطبيــ     
البناء في سوريا ولتحقيق أهداف الدِّراسة واإلجابة على تساؤلتها قـام الباحـث فـي هـذا الفصـل بتحليـل 
نتائج الدِّراسة، وذلك من خالل عرو استجابات أفراد عينة الدِّراسة على تساؤلت الدِّراسة ومعالجتها 

سـلوب تـم اسـتخدام األرابـع حيـث ليب اإلحصـائية المشـار إليهـا فـي الفصـل الإحصـائياا باسـتخدام األسـا
لتفسير المؤشـرات ( همية النسبيومؤشر األ ،والمتوسط الحسابي، النسب المئوية)الحصائي الوصفي 

 .ومن ثم استخالص نتائجها ،الحصائية الخاصة ب راء مجتمع الدراسة

التــــي تــــم جمعهــــا مــــن خــــالل الســــتبيان المــــوزع لــــى تحليــــل البيانــــات إيهــــدف هــــذا الفصــــل  إذاا  
 :قسامأ 6والمقابالت وينقسم هذا الفصل الى 

 .مسح وتصنيف معوقات تطبيق الستدامة بإدارة سلسلة التوريد في عمليات البناء .1
 .تحليل خصائص وسمات الستبيان .1

 .تحليل ومناقشة المشاكل والمعوقات لتطبيق الستدامة .1

 .اشهاتحليل المسائل العامة ونق .4

 .تحليل المتغيرات .1

 .هميةأقل كثر واألوالتباين بين المشاكل األتحليل التفاوت  .6
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 :مسح  تصنيف مع قات تطبي  الست ام  بإ اند سلسل  الت ني  في عمليات البنا  6-2

ء بتطبيــق تــم فــي هــذا البحــث تحديــد المعوقــات والمشــاكل التــي تواجــل العــاملين فــي قطــاع البنــا 
فرعيـة  عوقـاتحتـوي علـى عـدة ميرئيسـي  حـوررئيسـية وكـل م حاورم 18لى إنيفها الستدامة وتم تص
 المشـاريع،المشروع وتضمن مالك  أطرافعن طريق المقابالت مع عدد من  عوقاتوتم جمع هذ  الم

 . وكذلك عبر لقاء صناع القرار في بعو المؤسسات المختصة. الستشاريين المقاولين،

 أطـــرافبـــر عـــن رأي الباحـــث ولكـــن تعبـــر عـــن معانـــاة جميـــع ن المشـــاكل التـــي جمعـــت ل تعإ 
ويهدف هـذا البحـث الـى عـرو . المشروع وسوف تدرس لحقا في هذا البحث لتقييم اهميتها الحقيقية

عطــاء اقتراحــات مناســبة إي قطــاع البنــاء فــي ســوريا ومحاولــة لمشــاكل التــي تواجــل العــاملين فــا لــبعو
 :وتصنف المشاكل على النحو التالي

  .كل تتعلق باإلدارةمشا .1
 .مشاكل تتعلق بالتقنيات المتبعة في عمليات البناء .1

 .مشاكل تتعلق بالموظفين والعاملين في القطاع النشائي .1

 .المشروع أطرافمشاكل تتعلق بالتصالت بين جميع  .4

 .مشاكل تتعلق بالمعرفة والخبرة .1

 .مشاكل تتعلق بطبيعة السوق .6

 المشروع.مشاكل تتعلق بطبيعة  .4

 .تتعلق باألمور المالية والسياسات النقدية مشاكل .8

 .و خاصةأمشاكل تتعلق بمالك المشاريع سواء جهات عامة  .9

 .نظمة الحكومية والمؤسساتيةمشاكل تتعلق باإلجراءات واأل .18
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 تحليل خصائص عين  الستبيان: -تحليل األسئل  العام   6-3

 :وكانت على الشكل التالي تم تحليل طبيعة الشخص والشركات التي وزع لها الستبيان 

ــ6-1)جــدول الكمــا فــي  حســ  الشــريحة المســتهدفة -1 مــن عينــة  %19ن حــوالي أنــرى  ث(. حي
  .من الستشاريين %11 ،من المالك %19 ،البحث من المقاولين

 توزيع العينة حس  الشريحة المستهدفة (6-1)جدول ال

 %النسبة المئوية حةالصال المستردة عدد االستمارات الموزعة الشريحة المستهدفة
 19 18 11 11 مالك
 19 61 61 48 مقاول
 11 11 14 11 استشاري
 188 184 111 118 المجموع

 

 
 توزيع العينة حس  الشريحة المستهدفة ( 14) الشكل
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ن عدد العاملين في الشـركات في هذا الجزء إلى أ تظهر النتائج حس  عدد العاملين في الشركة -1
 في قطاع البناء في العينة المستهدفة يتراوي بين والمؤسسات العاملة 

 ، % 18.2عامل بنسبة 1-18

 ، % 55.8بنسبةعامل  11-188

 .%16عامل بنسبة  188أكثر من 
 توزيع العينة حس  عدد العاملين في الشركة (6-2جدول )ال

 %النسبة المئوية  العدد عدد العاملين
1-18 19 18.2 

11-188 18 55.8 

 16 14 188أكثر من 
 %188 184 المجموع

 

 
 توزيع العينة حس  عدد العاملين في الشركة (15الشكل ) 
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 :سنوات 5خر حس  عدد المشاريع في آ -3

خــر خمــس ســنوات وكانــت نســبة الشــركات المشــاريع المنفــذة فــي   تبــين النتــائج فــي الجــدول عــدد 
 التي نفذت 

 ، %20مشروع 11-18
 ،مشروع 18-18من لديل  %41كبر كانت والنسبة األ 
 .مشروع 18لديها أكثر من  %18ونسبة  

 توزيع العينة حس  عدد المشاريع (6-3جدول )ال

 %النسبة المئوية  العدد عدد المشاريع

11-18 18 18 

11-18 44 41 
 18 48 18أكثر من 
 188 184 المجموع

 

 
 توزيع العينة حس  عدد المشاريع (16الشكل )
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 :سنوات 1خر في   ة للمشاريعحس  القيمة االجمالي -4

ن الشــريحة المســتهدفة كانــت علــى الغالــب الشــركات العامــة والشــركات الخاصــة مــن التصــنيف أل 
الدرجـة الممتـازة والولــى حسـب تصـنيف نقابــة المقـاولين فكانــت النسـبة الكبـر هــي للمشـاريع فــوق ال 

مليـون  48-18مشـاريع بقيمـة مـن  و المقـاولين الـذين لـديهمأيليها الشـركات ، 69.6مليون بنسبة  48
 خيـــراا وأ % 13.6مليـــون بنســـبة  18-1عمـــال بقيمـــة بـــين أويليهـــا شـــريحة الـــذين لـــديهم ، %14بنســـبة 
 .قل من خمسة مليونأعمال أمن لديهم %2.8بنسبة 

 ( توزيع العينة حس  القيمة االجمالية للمشاريع6-5)جدول ال

 %بة المئوية النس العدد القيمة االجمالية بماليين الليرات
2-5 3 2.8 

5-10 14 13.6 
10-40 15 14 

 69.6 72 40أكثر من 

 %100 104 المجموع

 

 
 توزيع العينة حس  القيمة االجمالية للمشاريع (17الشكل )
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جراء المقابالت تم الستعانة بنقابـة ا  خالل عملية توزيع الستبيان و حس  درجة تصنيف الشركة  -1
ين وهواتـــف وبيانـــات المقـــاولين المصـــنفين وكـــان التركيـــز علـــى شـــريحة المقـــاولين إلعطـــاء عنـــوان

ولـــى هـــم األالتصـــنيف الممتـــازة والولـــى والثانيـــة كحـــد أدنـــي وكانـــت نســـبة المصـــنفين بالدرجـــة 
المصــنفين  خيــراا أو  % 14يليهــا المصــنفين بالدرجــة الثانيــة بنســبة  %46الشــريحة الكبــر بنســبة 
 .بدون تصنيف % 8بة ونس % 19بالدرجة الممتازة بنسبة 

 ( توزيع العينة حس  درجة تصنيف الشركة6-5جدول )ال

 %النسبة المئوية  العدد التصنيف حس  نقابة المقاولين 
 19 18 ممتازة

 46 48 أولى
 14 18 ثانية

 8 8 بدون تصنيف

 %188 184 المجموع

 

 
 توزيع العينة حس  درجة تصنيف الشركة (12الشكل )
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 ،% 65ن معظــم الشــركات فــي العينــة المســتهدفة كــان فــي ريــف دمشــق بنســبةإ حســ  المنطقــة -6
 .القنيطرة %11 ،مدينة دمشق 24%

 ( توزيع العينة حس  المنطقة6-6جدول )ال

 النسبة العدد المنطقة
 65 68 مدينة دمشق

 24 25 ريف دمشق
 11 11 القنيطرة

 %100 104 المجموع

 

 ةتوزيع العينة حس  المنطق( 19الشكل )

أن النســبة األكبــر كانـــت للفئــة العمريــة مـــن ( 6-4)يتضــح مــن الجـــدول  حســ  الفئــة العمريـــة -4
ســـنة بنســـبة  48إلـــى أقـــل مـــن  11يليهـــا الفئـــة العمريـــة مـــن  % 35.6 ســـنة فمـــا فـــوق بنســـبة 48

إلـى  11الفئـة مـن  خيـراا أو  1801سـنة بنسـبة  11إلى أقل من  18يليها الفئة العمرية من  28.9%
 .%15.3بنسبة  سنة 18 أقل من

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حس  الفئة العمرية6-7جدول )ال

 %النسبة المئوية  العدد الفئة العمرية

 15.3 16 سنة 18إلى أقل من – 11من 

 20.2 21 سنة 11إلى أقل من -18من 

 28.9 30 سنة 48إلى أقل من  – 11من 
 35.6 37 سنة فأكثر 48من 

 %100 104 المجموع
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 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حس  الفئة العمرية (20لشكل ) ا

ن العينــة المســتهدفة كانــت علــى مســتوى أ( 6-8)يتضــح مــن الجــدول  حســ  المؤهــل الدراســي -8
ثقــافي وعلمــي مقبــول حيــث أن النســبة األكبــر مــن أفــراد عينــة الدراســة كانــت للحاصــلين علــى مؤهــل 

 %8.7يليهـا الغيـر متعلمـين بنسـبة  %13.5توسـط بنسـبة يليهـا فئـة التعلـيم الم %44بكالوريوس بنسبة 
 .%3.8وكانت النسبة األقل الحاصلين على دراسات عليا بنسبة 

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حس  المؤهل الدراسي6-2جدول )ال

 %النسبة المئوية  العدد المؤهل الدراسي

 8.7 9  ير متعلم

 13.5 14 تعليم متوسط
 74 77 بكالوريوس

 3.8 4 راسات علياد

 %100 104 المجموع

 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حس  المؤهل الدراسي (21الشكل ) 
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أن النسـبة األكبـر مـن أفـراد عينـة الدراسـة ( 6-9)يتضـح مـن الجـدول  سنوات الخبرة عدد حس  -9
ة سـن 11إلـى أقـل مـن  18للذين تتراوي سنوات خبرتهم من فئـة الـذين تتـراوي سـنوات خبـرتهم مـن 

سـنوات  18إلـى أقـل مـن  1يليهـا فئـة مـن  %26.9 سـنة فـأكثر بنسـبة 11يليها فئة  %44.2 بنسبة
 .% 26.9سنوات بنسبة 1قل من أفئة  خيراا أو  % 1801بنسبة 

 
 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حس  سنوات الخبرة6-9جدول )ال

 %النسبة المئوية  العدد سنوات الخبرة
 10.6 11 سنوات 1أقل من 

 18.3 19 سنوات 18إلى أقل من -1 من

 44.2 46 سنة 11إلى أقل من -18من 
 26.9 28 سنة فأكثر 11من 

 %100 104 المجموع

 

 
 توزيع أفراد عينة الدراسة حس  سنوات الخبرة ( 22الشكل )
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يتضح من الجدول أن النسبة األكبر من أفراد عينة الدراسة كانت لمن  مى الوظيفيحس  المس -18
يليها فئة الذين  % 43.3منصب مدير وعلى الغالب كانوا من المقاولين والمالك في بنسبةيشغلون 

يليها فئة معاون مدير  %24يشغلون منصب مدير مشروع و البيتهم من المهندسين بنسبة 
 .% 11.5وكانت النسبة األقل للذين يشغلون منصب مهندس موقع بنسبة  % 21.2بنسبة

 
 مى الوظيفيالمسد عينة الدراسة حس  ( توزيع أفرا6-10جدول )ال

 %النسبة المئوية  العدد مى الوظيفيالمس
 43.3 45 مدير

 21.2 22 معاون مدير

 24 25 مدير مشروع

 11.5 12 مهندس موقع

 %100 104 المجموع

 

 

 مى الوظيفيالمستوزيع أفراد عينة الدراسة حس   (23الشكل ) 
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 :تحليل البيانات العلمي  6-4

 :الع امل الفنعي  -أ لا 

 دارة:دراسة معوقات عامل اإل :6-4-1

 

 المتوسط الحسابي ومؤشر األهمية إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو متغيرات المحور األول (6-11جدول )ال

 العامل 
 الرئيسي

 العوامل الفرعية

مؤشر 
 هميةاأل

RII 

المتوسط 
الحسابي 

Mean 
 الترتي 

 اإلدارة

ن يــــرون الســــتدامة كبرنــــامج معــــزول وأنهــــا المــــدراء التنفيــــذيي
 من الستراتيجية العامة للشركة ليست جزءاا 

0.9388 4.64 1 

 7 3.45 0.5431 ضعف الرقابة والشراف
 6 3.47 0.5479 عدم وجود دعم من الجهات الدارية العليا.

لمشـــــــاركة  الجهـــــــات الداريـــــــة العليـــــــا يـــــــاب التشـــــــجيع مـــــــن 
 ستدامةالمتطوعين في مجالت ال

0.6071 3.55 5 

 3 4.26 0.8170 أطراف المشروعنقص في الهتمام من جميع 

 البيـــــة الشـــــركات ل تملـــــك مـــــا يكفـــــي مـــــن المـــــوارد البشـــــرية 
 واإلدارات المختصة من أجل تطبيق الستدامة

0.6071 3.55 2 

الجهـــل بأهميـــة التعـــاون بـــين جميـــع األطـــراف المســـؤولة مـــن 
 ن والعمالء والموردينالمقاولين والستشاريي

0.6128 3.62 4 

 عينـة أفـراد األهميـة النسـبي إلجابـات ومؤشـر عامـلالمتوسط الحسابي ( 6-11الجدول ) يوضح 
 حسـب العبـارات هـذ  ترتيـب إعـادة يمكن ثم ومن عامل الدارة، بتأثير الخاصة العبارات على الدراسة

 .التالي الجدول يوضحل ما وهو أهمية فاألقل األهم من األهمية لالحسابية، وعام المتوسطات
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 المتوسطات الحسابية ومؤشر األهمية إلجابات أفراد عينة الدراسة  (6-12)جدول ال
 على العبارات المتعلقة بالمحور األول مرتبة تنازليا  

 العامل 
 الرئيسي

 العوامل الفرعية

مؤشر 
 هميةاأل

RII 

المتوسط 
الحسابي 

Mean 
 الترتي 

 اإلدارة

التنفيــــذيين يــــرون الســــتدامة كبرنــــامج معــــزول وأنهــــا  المــــدراء
 ليست جزءا من الستراتيجية العامة للشركة

0.9388 4.64 1 

 البيـــــة الشـــــركات ل تملـــــك مـــــا يكفـــــي مـــــن المـــــوارد البشـــــرية 
 واإلدارات المختصة من أجل تطبيق الستدامة

0.8711 4.36 2 

 3 4.26 0.8170 أطراف المشروعنقص في الهتمام من جميع 

الجهـــل بأهميـــة التعـــاون بـــين جميـــع األطـــراف المســـؤولة مـــن 
 المقاولين والستشاريين والعمالء والموردين

0.6128 3.62 4 

لمشـــــــاركة  الجهـــــــات الداريـــــــة العليـــــــا يـــــــاب التشـــــــجيع مـــــــن 
 المتطوعين في مجالت الستدامة

0.6071 3.55 5 

 6 3.47 0.5479 عدم وجود دعم من الجهات الدارية العليا
 7 3.45 0.5431 ضعف الرقابة والشراف

 

 عينـة أفـراد إلجابات الحسابية المتوسطات يوضح والذي (6-11) رقم السابق الجدول خالل من 
 قد عبارات( 1) عدد أن يتبين تطبيق الستدامة على وتأثيرها باإلدارة المتعلقة المتغيرات نحو الدراسة
 عبـــارات( 4) عـــدد جـــاء حـــين فـــي( جـــداا  موافـــق) موافقـــة درجـــة فـــي تقـــع حســـابية بمتوســـطات جـــاءت

 المتوســـطات حســـب العبـــارات ترتيـــب وكـــان(. أدري ل) موافقـــة درجـــة فـــي تقـــع حســـابية بمتوســـطات
 كالتالي: الدراسة عينة أفراد نظر وجهة من أهمية فاألقل األهم منالحسابية وعامل الهمية 

 ء التنفيــذيين يــرون الســتدامة كبرنــامج معــزول المــدرا( 1) رقــم العبــارة جــاءت األول الترتيــب فــي
 0.9388 أهمية ، وعامل4.64 حسابي بمتوسط وأنها ليست جزءا من الستراتيجية العامة للشركة

 (  البية الشركات ل تملك ما يكفي من الموارد البشرية 6) رقم العبارة جاءت الثاني الترتيب وفي
  0.8711 أهمية وعامل 4.36 حسابي بمتوسط واإلدارات المختصة من أجل تطبيق الستدامة

 أطــراف المشــروع( نقــص فــي الهتمــام مــن جميــع 1) رقــم العبــارة جــاءت الثالــث الترتيــب فــي 

 0.8170 وعامل أهمية 4.26 حسابي بمتوسط
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 الجهـل بأهميـة التعـاون بـين جميـع األطـراف المسـؤولة ( 7) رقـم العبـارة جـاءت الرابـع الترتيـب في
 0.6128 وعامل أهمية 1041 حسابي بمتوسط والموردينستشاريين والعمالء من المقاولين وال

 ياب التشجيع من الجهات الداريـة العليـا لمشـاركة ( 4) رقم العبارة جاءت الخامس الترتيب في 
 0.6071 أهمية وعامل 3.55 حسابي بمتوسط المتطوعين في مجالت الستدامة

العوائق الرئيسية لتطبيق الستدامة في سلسـلة  حدكأ ارةالد عائق توفر إلى المتوسطات هذ  وتشير
 3.907143 بلــ  والــذي المحــور هــذا علــى الدراســة عينــة إلجابــات العــام المتوســط ذلــك ويــدعم التوريــد

 0.7054النسبي العام  هميةومؤشر األ
 

 دراسة معوقات عامل التقنيات: :6-4-2

 
 جابات أفراد عينة الدراسة نحو متغيرات المحور الثانيالمتوسط الحسابي ومؤشر األهمية إل (6-13جدول )ال

 العامل 
 الرئيسي

 العوامل الفرعية

مؤشر 
 هميةاأل

RII 

المتوسط 
الحسابي 

Mean 
 الترتي 

 التقنيات

 2 4.35 0.8674 الجهل بتقنيات تطبيق الستدامة

عمليــة التخطــيط والموافقــة علــى التقنيــات الجديــدة لالســتدامة 
 دويرها يمكن أن تكون طويلة ومعقدةوالمواد المعاد ت

0.7552 4.13 3 

ينظر إلى التكنولوجيا على أنها محفوفة بالمخاطر، ل يمكـن 
 .العتماد عليها

0.7381 4.11 5 

 4 4.11 0.7464 عدم توفر التقنيات المتطورة

 6 3.19 0.3922 عدم كفاءة المعدات

 1 4.65 0.9571 عدم وجود تقنيات لمعالجة وتدوير النفايات

 عينــة أفــراد األهميــة النســبي إلجابــات ومؤشــر عامــلالمتوســط الحســابي  الســابق الجــدول يوضــح 
 العبــارات هــذ  ترتيــب إعــادة يمكــن ثــم ومــن ،تقنيــاتعامــل ال بتــأثير الخاصــة العبــارات علــى الدراســة
 .التالي دولالج يوضحل ما وهو أهمية فاألقل األهم من األهمية لالحسابية، وعام المتوسطات حسب
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 إلجابات أفراد عينة الدراسة  ومؤشر األهميةالمتوسطات الحسابية  (6-14)جدول ال
 مرتبة تنازليا   ثانيعلى العبارات المتعلقة بالمحور ال

 العامل 
 الرئيسي

 العوامل الفرعية

مؤشر 
 هميةاأل

RII 

المتوسط 
الحسابي 

Mean 
 الترتي 

 التقنيات

 1 4.65 0.9571 وير النفاياتعدم وجود تقنيات لمعالجة وتد

 2 4.35 0.8674 الجهل بتقنيات تطبيق الستدامة

عمليــة التخطــيط والموافقــة علــى التقنيــات الجديــدة لالســتدامة 
 والمواد المعاد تدويرها يمكن أن تكون طويلة ومعقدة

0.7552 4.13 3 

 4 4.11 0.7464 عدم توفر التقنيات المتطورة
يا على أنها محفوفة بالمخاطر، ل يمكـن ينظر إلى التكنولوج

 .العتماد عليها
0.7381 4.11 5 

 6 3.19 0.3922 عدم كفاءة المعدات

 عينـة أفـراد إلجابـات الحسـابية المتوسـطات يوضـح والـذي (14-6) رقـم السـابق الجدول خالل من 
 عبـارات( 1) عـدد أن يتبـين تطبيق الستدامة على وتأثيرها بالـتقنيات المتعلقة المتغيرات نحو الدراسة

 عبــارات( 1) عــدد جــاء حــين فــي( جــداا  موافــق) موافقــة درجــة فــي تقــع حســابية بمتوســطات جــاءت قــد
 المتوســـطات حســـب العبـــارات ترتيـــب وكـــان(. أدري ل) موافقـــة درجـــة فـــي تقـــع حســـابية بمتوســـطات

 كالتالي: دراسةال عينة أفراد نظر وجهة من أهمية فاألقل األهم األهمية من الحسابية ومؤشر

 ( عـدم وجـود تقنيـات لمعالجـة وتـدوير النفايـات6فـي الترتيـب األول جـاءت العبـارة رقـم )  بمتوسـط
 9571 .0أهمية  ، وعامل4.65حسابي 

 ( الجهــل بتقنيــات تطبيــق الســتدامة1وفــي الترتيــب الثــاني جــاءت العبــارة رقــم )  بمتوســط حســابي
 0.8674وعامل أهمية  4.35

 ( عمليـــة التخطـــيط والموافقـــة علـــى التقنيـــات الجديـــدة 1جـــاءت العبـــارة رقـــم ) فـــي الترتيـــب الثالـــث
وعامــل  4.13لالســتدامة والمــواد المعــاد تــدويرها يمكــن أن تكــون طويلــة ومعقــدة بمتوســط حســابي 

 0.7552أهمية 

 ( عـدم تـوفر التقنيـات 4فـي الترتيـب الرابـع جـاءت العبـارة رقـم )4.11حسـابي  بمتوسـط المتطـورة 

 0.7464ية أهم وعامل

 ( ينظر إلى التكنولوجيا علـى أنهـا محفوفـة بالمخـاطر، 3في الترتيب الخامس جاءت العبارة رقم )
 0.7381وعامل أهمية  4.11ل يمكن العتماد عليها بمتوسط حسابي 
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العوائـق الرئيسـية لتطبيـق السـتدامة فـي  كأحـد التقنيـات عـائق تـوفر إلـى المتوسطات هذ  وتشير 
 4.09 بلــ  والــذي المحــور هــذا علــى الدراســة عينــة إلجابــات العــام المتوســط ذلــك ويــدعم سلسـلة التوريــد
 0.742733النسبي العام  هميةومؤشر األ

 دراسة معوقات عامل الموظفين: :6-4-3

 المتوسط الحسابي ومؤشر األهمية إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو متغيرات المحور الثالث (15-6جدول )ال

 العامل 
 سيالرئي

 العوامل الفرعية

مؤشر 
 هميةاأل

RII 

المتوسط 
الحسابي 

Mean 
 الترتي 

 الموظفين

 3 4.31 0.8522 للموظفين والتطوير الدائمالنقص في عمليات التدريب 

والخالقيـــــــة نقـــــــص كبيـــــــر فـــــــي اعتمـــــــاد المعـــــــايير المهنيـــــــة 
 لدى العاملين في هذا القطاع والجتماعية

0.9244 4.58 1 

 4 3.19 0.4016 هجرة الخبراتارتفاع معدلت 

ــــــر فــــــي الخصــــــائيين مــــــن مهندســــــين  ــــــص كبي ــــــاولين نق ومق
 وبتطبيقات الستدامةالعمارة الحديثة  بأساليب واستشاريين

 

0.8602 4.32 2 

األهميــة النســبي إلجابــات أفــراد عينــة  ومؤشــر عامــليوضــح الجــدول الســابق المتوســط الحســابي  
، ومــن ثــم يمكــن إعــادة ترتيــب هــذ  العبــارات مــوظفينير عامــل الالدراســة علــى العبــارات الخاصــة بتــأث

 .األهمية من األهم فاألقل أهمية وهو ما يوضحل الجدول التالي لالحسابية، وعامحسب المتوسطات 

 إلجابات أفراد عينة الدراسة  ومؤشر األهميةالمتوسطات الحسابية ( 16-6جدول )ال
 رتبة تنازليا  م ثالثعلى العبارات المتعلقة بالمحور ال

 العامل 
 الرئيسي

 العوامل الفرعية

مؤشر 
 هميةاأل

RII 

المتوسط 
الحسابي 

Mean 
 الترتي 

 الموظفين

والخالقيـــــــة نقـــــــص كبيـــــــر فـــــــي اعتمـــــــاد المعـــــــايير المهنيـــــــة 
 لدى العاملين في هذا القطاع والجتماعية

0.9244 4.58 1 

ــــــر فــــــي الخصــــــائيين مــــــن مهندســــــين  ــــــص كبي ــــــاولين نق ومق
 وبتطبيقات الستدامةالعمارة الحديثة  بأساليب نواستشاريي

0.8602 4.32 2 

 3 4.31 0.8522 للموظفين والتطوير الدائمالنقص في عمليات التدريب 

 4 3.19 0.4016 ارتفاع معدلت هجرة الخبرات
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 عينـة أفـراد إلجابـات الحسـابية المتوسـطات يوضـح والـذي (16-6) رقـم السـابق الجدول خالل من 
 عبارات( 1) عدد أن يتبين تطبيق الستدامة على وتأثيرها موظفينبال المتعلقة المتغيرات نحو اسةالدر 
 عبــارات( 1) عــدد جــاء حــين فــي( جــداا  موافــق) موافقــة درجــة فــي تقــع حســابية بمتوســطات جــاءت قــد

 المتوســـطات حســـب العبـــارات ترتيـــب وكـــان(. أدري ل) موافقـــة درجـــة فـــي تقـــع حســـابية بمتوســـطات
 كالتالي: الدراسة عينة أفراد نظر وجهة من أهمية فاألقل األهم منوعامل األهمية  ابيةالحس

 ( نقــص كبيــر فــي اعتمــاد المعــايير المهنيــة 1فــي الترتيــب األول جــاءت العبــارة رقــم ) والخالقيــة
 0.9244أهمية  ل، وعام4.58بمتوسط حسابي  لدى العاملين في هذا القطاع والجتماعية

 ومقـــاولين ( نقـــص كبيـــر فـــي الخصـــائيين مـــن مهندســـين 4لثـــاني جـــاءت العبـــارة رقـــم )وفـــي الترتيـــب ا
 0.8602وعامل أهمية  4.32بمتوسط حسابي  وبتطبيقات الستدامةالعمارة الحديثة  بأساليب واستشاريين

 ( 1فــــي الترتيــــب الثالــــث جــــاءت العبــــارة رقــــم ) والتطــــوير الــــدائمالــــنقص فــــي عمليــــات التــــدريب 
 0.8522وعامل أهمية  4.31حسابي  بمتوسط للموظفين

 ( 1في الترتيب الرابع جاءت العبارة رقـم ) 3.19حسـابي  بمتوسـط الخبـراتارتفـاع معـدلت هجـرة 

 0.4016أهمية  وعامل

العوائــق الرئيســية لتطبيــق الســتدامة فــي  حــدكأ الدارة عــائق تــوفر إلــى المتوســطات هــذ  وتشــير 
 4.1 بلــ  والــذي المحــور هــذا علــى الدراســة عينــة إلجابــات العــام المتوســط ذلــك ويــدعم سلســلة التوريــد

 0.7596النسبي العام  هميةومؤشر األ

 دراسة معوقات عامل طبيعة العالقات بين الموظفين: :4-5-4

 المتوسط الحسابي ومؤشر األهمية إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو متغيرات المحور الرابع (17-6جدول )ال

 العامل 
 الرئيسي

 امل الفرعيةالعو 

مؤشر 
 هميةاأل

RII 

المتوسط 
الحسابي 

Mean 
 الترتي 

طبيعة 
العالقات 
بين 

 الموظفين

 2 4.29 0.8400 عدم تبادل المعلومات بين شركات البناء والموردين

خـــالل جميـــع  وتبـــادل المعلومـــاتنقـــص فـــي نظـــام التواصـــل 
 مراحل سلسلة التوريد بين جميع الطراف

0.7000 4.08 3 

ــــ ــــى روي التعــــاون الفتق ــــينار ال ــــع  والتشــــاركية ب  أطــــرافجمي
 المشروع

0.9000 4.42 1 
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 عينــة أفــراد األهميــة النســبي إلجابــات ومؤشــر عامــلالمتوســط الحســابي  (17-6) الجــدول يوضــح 
 إعــادة يمكــن ثــم ومــن ،طبيعــة العالقــات بــين المــوظفينعامــل  بتــأثير الخاصــة العبــارات علــى الدراســة
 مــا وهــو أهميــة فاألقــل األهــم مــن األهميــة لالحســابية، وعامــ المتوســطات حســب العبــارات هــذ  ترتيــب
 .التالي الجدول يوضحل

 إلجابات أفراد عينة الدراسة  ومؤشر األهميةالمتوسطات الحسابية ( 18-6جدول )ال
 مرتبة تنازليا   رابععلى العبارات المتعلقة بالمحور ال

 العامل 
 الرئيسي

 العوامل الفرعية

مؤشر 
 ميةهاأل

RII 

المتوسط 
الحسابي 

Mean 
 الترتي 

طبيعة 
العالقات 
بين 

 الموظفين

ــــى روي التعــــاون  ــــينالفتقــــار ال ــــع  والتشــــاركية ب  أطــــرافجمي
 المشروع

0.9000 4.42 1 

 2 4.29 0.8400 عدم تبادل المعلومات بين شركات البناء والموردين

خـــالل جميـــع  وتبـــادل المعلومـــاتنقـــص فـــي نظـــام التواصـــل 
 سلسلة التوريد بين جميع الطراف مراحل

0.7000 4.08 3 

 وعامـــل الهميـــة الحســـابية المتوســطات يوضـــح والـــذي (18-6) رقــم الســـابق الجــدول خـــالل مــن 
 علــى وتأثيرهــا بطبيعــة العالقــات بــين المــوظفين المتعلقــة المتغيــرات نحــو الدراســة عينــة أفــراد إلجابــات

 وكـان. موافقـة درجـة في تقع حسابية بمتوسطات جاءت قد جميع العبارات أن يتبين تطبيق الستدامة
 عينـــة أفــراد نظــر وجهــة مــن أهميــة فاألقــل األهـــم مــن الحســابية المتوســطات حســب العبــارات ترتيــب
 كالتالي: الدراسة

 ( 3في الترتيب األول جاءت العبارة رقم ) أطرافجميع  والتشاركية بينالفتقار الى روي التعاون 
 0.9000أهمية  ل، وعام4.42بي بمتوسط حسا المشروع

 ( عدم تبادل المعلومات بين شركات البناء والموردين1وفي الترتيب الثاني جاءت العبارة رقم ) 
   0.8400وعامل أهمية  4.29بمتوسط حسابي 
 ( 2فــي الترتيــب الثالــث جــاءت العبــارة رقــم ) خــالل  وتبــادل المعلومــاتنقــص فــي نظــام التواصــل

 0.7000وعامل أهمية  4.08بمتوسط حسابي يد بين جميع الطراف جميع مراحل سلسلة التور 

 ممـا الموافقـة درجـة فـي  البيتهـا جـاءت والتـي الدراسـة عينـة أفراد إلجابات هذ  المؤشرات وتشير 
 4.26 بلغـت والتـي المحـور هـذا لعبـارات العـام المتوسـط ذلـك ويـدعم المشـتركة الرؤيـة وجـود إلى يشير

 0.813333لعام النسبي ا هميةومؤشر األ
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 :دراسة معوقات عامل المعرفة والخبرة :6-4-5

 المتوسط الحسابي ومؤشر األهمية إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو متغيرات المحور الخامس (19-6جدول )ال

 العامل 
 الرئيسي

 العوامل الفرعية

مؤشر 
 األهمية
RII 

المتوسط 
الحسابي 

Mean 

 الترتي 

المعرفة 
 والخبرة

رفــة والــوعي بتطبيقــات الســتدامة والبنــاء المســتدام نقــص المع
 3 4.27 0.8322 من الجهات المالكة للمشاريع

 2 4.41 0.8905 المشروع أطرافمقاومة التغيير من قبل جميع 

 6 3.50 0.5990 النقص الشديد في البحاث العلمية الكاديمية

 5 4.08 0.6903 عدم وجود معلومات أساسية أو بيانات بشأن الستدامة

 4 4.24 0.8032 عدم وجود نظام تعليمي يدعم الوعي باستخدام تطبيقات الستدامة

 7 3.48 0.5551 في الضغوطات البيئية نقص المعرفة

 8 3.28 0.4968 ضعف في الوصول الى معلومات عن طرق البناء المستدام

 1 4.77 0.9795 وع المشر  أطرافرسوخ مفاهيم طرق البناء التقليدية لدى جميع 

 عينـــة أفـــراد األهميـــة النســـبي إلجابـــات ومؤشـــر عامـــلالمتوســـط الحســـابي  (19-6) الجـــدول يوضـــح 
 العبــارات هــذ  ترتيــب إعــادة يمكــن ثــم ومــن ،المعرفــة والخبــرةعامــل  بتــأثير الخاصــة العبــارات علــى الدراســة
 .التالي الجدول يوضحل ما ووه أهمية فاألقل األهم من األهمية لالحسابية، وعام المتوسطات حسب

 ( المتوسطات الحسابية ومؤشر األهمية إلجابات أفراد عينة الدراسة 20-6جدول )ال
 على العبارات المتعلقة بالمحور الخامس مرتبة تنازليا  

 العامل 
 الرئيسي

 العوامل الفرعية

مؤشر 
 األهمية
RII 

المتوسط 
الحسابي 

Mean 
 الترتي 

المعرفة 
 والخبرة

 1 4.77 0.9795 المشروع  أطرافهيم طرق البناء التقليدية لدى جميع رسوخ مفا

 2 4.41 0.8905 المشروع أطرافمقاومة التغيير من قبل جميع 

نقــص المعرفــة والــوعي بتطبيقــات الســتدامة والبنــاء المســتدام 
 3 4.27 0.8322 من الجهات المالكة للمشاريع

 4 4.24 0.8032 خدام تطبيقات الستدامةعدم وجود نظام تعليمي يدعم الوعي باست

 5 4.08 0.6903 عدم وجود معلومات أساسية أو بيانات بشأن الستدامة

 6 3.50 0.5990 النقص الشديد في البحاث العلمية الكاديمية

 7 3.48 0.5551 في الضغوطات البيئية نقص المعرفة

 8 3.28 0.4968 دامضعف في الوصول الى معلومات عن طرق البناء المست



 

 إشراف: د.م. محمد بشار الحفار  م. عمر الزعزوعإعداد: 
 

122 

 جمع البيانات وتحليلها ومناقشتها الفصل السادس

 

 الحســـابية وعامـــل الهميـــة المتوســـطات يوضـــح والـــذي( 20-6) رقـــم الســـابق الجـــدول خـــالل مـــن 
 تطبيـق السـتدامة علـى وتأثيرهـا بالمعرفـة والخبـرة المتعلقة المتغيرات نحو الدراسة عينة أفراد إلجابات
 حـين فـي( جداا  موافق) فقةموا درجة في تقع حسابية بمتوسطات جاءت قد عبارات( 1) عدد أن يتبين
 العبــارات ترتيــب وكــان(. أدري ل) موافقــة درجــة فــي تقــع حســابية بمتوســطات عبــارات( 1) عــدد جــاء
 كالتالي: الدراسة عينة أفراد نظر وجهة من أهمية فاألقل األهم من الحسابية المتوسطات حسب

 ( رسوخ مفاهيم طـرق البنـاء ا8في الترتيب األول جاءت العبارة رقم ) أطـرافلتقليديـة لـدى جميـع 
 0.9795وعامل أهمية  4.77بمتوسط حسابي  المشروع

 ( مقاومــة التغييــر مــن قبــل جميــع 2وفــي الترتيــب الثــاني جــاءت العبــارة رقــم )المشــروع أطــراف 

 0.8905وعامل أهمية  4.41بمتوسط حسابي 

 ( نقــص المعرفــة والــوعي بتطبيقــات ال1فــي الترتيــب الثالــث جــاءت العبــارة رقــم ) ســتدامة والبنــاء
 0.8322وعامل أهمية  4014 للمشاريعمن الجهات المالكة المستدام 

 ( عـــدم وجـــود نظـــام تعليمـــي يـــدعم الـــوعي باســـتخدام 5فـــي الترتيـــب الرابـــع جـــاءت العبـــارة رقـــم )
 0.8032أهمية  وعامل 4.24حسابي تطبيقات الستدامة بمتوسط 

 ( عـــدم وجـــ4فـــي الترتيـــب الخـــامس جـــاءت العبـــارة رقـــم ) ود معلومـــات أساســـية أو بيانـــات بشـــأن
 0.6903وعامل أهمية  4.08الستدامة بمتوسط حسابي 

العوائــــق الرئيســــية لتطبيــــق  كأحــــد المعرفــــة والخبــــرة عــــائق تــــوفر إلــــى المتوســــطات هــــذ  وتشــــير 
 المحــور هــذا علــى الدراســة عينــة إلجابــات العــام المتوســط ذلــك ويــدعم الســتدامة فــي سلســلة التوريــد

 0.730825همية النسبي العام مؤشر األو  4.00375 بل  والذي
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 :دراسة معوقات عامل السوق :6-4-6

 المتوسط الحسابي ومؤشر األهمية إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو متغيرات المحور السادس (21-6جدول )ال

 العامل 
 الرئيسي

 العوامل الفرعية

مؤشر 
 األهمية
RII 

المتوسط 
الحسابي 

Mean 
 الترتي 

 لسوقا
 1 4.37 0.8772 عدم وجود اسواق للمواد الممكن اعادة تدويرها

 2 4.22 0.7920 عدم توافر المواد اإلنشائية المستدامة

 3 3.24 0.4221 قلة الطلب

 عينــة أفــراد األهميــة النســبي إلجابــات ومؤشــر عامــلالمتوســط الحســابي  (21-6) الجــدول يوضــح 
 حسـب العبـارات هـذ  ترتيـب إعادة يمكن ثم ومن ،السوقعامل  ربتأثي الخاصة العبارات على الدراسة

 .التالي الجدول يوضحل ما وهو أهمية فاألقل األهم من األهمية لالحسابية، وعام المتوسطات
 ( المتوسطات الحسابية ومؤشر األهمية إلجابات أفراد عينة الدراسة 22-6جدول )ال

 تنازليا   على العبارات المتعلقة بالمحور السادس مرتبة

 العامل 
 الرئيسي

 العوامل الفرعية

مؤشر 
 األهمية
RII 

المتوسط 
 الحسابي
Mean 

 الترتي 

 السوق
 1 4.37 0.8772 عدم وجود اسواق للمواد الممكن اعادة تدويرها

 2 4.22 0.7920 عدم توافر المواد اإلنشائية المستدامة

 3 3.24 0.4221 قلة الطلب

 الحســـابية وعامـــل الهميـــة المتوســـطات يوضـــح والـــذي (22-6) قـــمر  الســـابق الجـــدول خـــالل مـــن 
 أن يتبـين تطبيـق السـتدامة على وتأثيرها بالسوق المتعلقة المتغيرات نحو الدراسة عينة أفراد إلجابات

جـاءت  حـين فـي( جـداا  موافـق) موافقـة درجـة فـي تقـع حسـابية بمتوسـطات جاءت قد عبارات( 1) عدد
 حســـب العبـــارات ترتيـــب وكـــان(. أدري ل) موافقـــة درجـــة فـــي تقـــع بيةحســـا عبـــارة واحـــدة بمتوســـطات

 كالتالي: الدراسة عينة أفراد نظر وجهة من أهمية فاألقل األهم من الحسابية المتوسطات

 ( عـــدم وجـــود اســـواق للمـــواد الممكـــن اعـــادة تـــدويرها 1فـــي الترتيـــب األول جـــاءت العبـــارة رقـــم )
 0.8772وعامل أهمية  4.37بمتوسط حسابي 

 ( 2وفـــي الترتيـــب الثـــاني جـــاءت العبـــارة رقـــم ) بمتوســـط المســـتدامةعـــدم تـــوافر المـــواد اإلنشـــائية 
 0.7920وعامل أهمية  4.22حسابي 
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 ( 1في الترتيب الثالث جاءت العبارة رقم )0.4221وعامل أهمية  3.24 قلة الطلب 

ق الســتدامة فــي العوائــق الرئيســية لتطبيــ كأحــد الســوق عــائق تــوفر إلــى المتوســطات هــذ  وتشــير 
ـــد ـــدعم سلســـلة التوري ـــك وي ـــة إلجابـــات العـــام المتوســـط ذل ـــى الدراســـة عين ـــذي المحـــور هـــذا عل بلـــ   وال

 0.6971النسبي العام  هميةومؤشر األ 3.943333

 دراسة معوقات عامل طبيعة المشروع: :4-5-7

 متغيرات المحور السابع المتوسط الحسابي ومؤشر األهمية إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو (23-6جدول )ال

 العامل 
 الرئيسي

 العوامل الفرعية

مؤشر 
 األهمية
RII 

المتوسط 
 الحسابي
Mean 

 الترتي 

طبيعة 
 المشروع

 1 4.37 0.8752 الخصائص الفريدة لكل مشروع

 2 3.24 0.4579 ل يوجد تخطيط شامل للمشاريع المطلوبة

 عينــة أفــراد األهميــة النســبي إلجابــات ومؤشــر عامــلالمتوســط الحســابي  (23-6) الجــدول يوضــح 
 هـــذ  ترتيـــب إعـــادة يمكـــن ثـــم ومـــن ،طبيعـــة المشـــروععامـــل  بتـــأثير الخاصـــة العبـــارات علـــى الدراســـة
 يوضـــحل مـــا وهـــو أهميـــة فاألقـــل األهـــم مـــن األهميـــة لالحســـابية، وعامـــ المتوســـطات حســـب العبـــارات
 .التالي الجدول

 همية إلجابات أفراد عينة الدراسة ( المتوسطات الحسابية ومؤشر األ24-6جدول )ال
 على العبارات المتعلقة بالمحور السابع مرتبة تنازليا  

 العامل 
 الرئيسي

 العوامل الفرعية

مؤشر 
 األهمية
RII 

المتوسط 
 الحسابي
Mean 

 الترتي 

طبيعة 
 المشروع

 1 4.37 0.8752 الخصائص الفريدة لكل مشروع

 2 3.24 0.4579 ةل يوجد تخطيط شامل للمشاريع المطلوب

 عينـة أفـراد إلجابـات الحسـابية المتوسـطات يوضـح والـذي (24-6) رقـم السـابق الجدول خالل من 
عبــارة  أن يتبــين تطبيــق الســتدامة علــى وتأثيرهــا بطبيعــة المشــروع المتعلقــة المتغيــرات نحــو الدراســة
ت عبــارة واحــدة جــاء حــين فــي( جــداا  موافــق) موافقــة درجــة فــي تقــع حســابي بمتوســط جــاءت قــد واحــدة
 المتوســطات حســب العبــارات ترتيــب وكــان(. أدري ل) موافقــة درجــة فــي تقــع حســابي بمتوســطايضــا 

 كالتالي: الدراسة عينة أفراد نظر وجهة من أهمية فاألقل األهم من الحسابية
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 ( الخصـــائص الفريـــدة لكــل مشـــروع1فــي الترتيـــب األول جــاءت العبـــارة رقــم )  بمتوســـط حســـابي
 0.8752أهمية  لام، وع4.37

 ( البيـــة الشـــركات ل تملـــك مـــا يكفـــي مـــن المـــوارد 1وفـــي الترتيـــب الثـــاني جـــاءت العبـــارة رقـــم  )
وعامــل أهميــة  3.24بمتوســط حســابي  البشــرية واإلدارات المختصــة مــن أجــل تطبيــق الســتدامة

0.4579 
لتطبيــــق العوائــــق الرئيســــية  كأحــــد طبيعــــة المشــــروع عــــائق تــــوفر إلــــى المتوســــطات هــــذ  وتشــــير 

 المحــور هــذا علــى الدراســة عينــة إلجابــات العــام المتوســط ذلــك ويــدعم الســتدامة فــي سلســلة التوريــد
 0.66655النسبي العام  هميةومؤشر األ 3.805 بل  والذي

 

  :مور الماليةدراسة معوقات عامل األ :6-4-1

 سة نحو متغيرات المحور الثامنالمتوسط الحسابي ومؤشر األهمية إلجابات أفراد عينة الدرا (25-6جدول )ال

 العامل 
 الرئيسي

 العوامل الفرعية

مؤشر 
 األهمية
RII 

المتوسط 
الحسابي 

Mean 
 الترتي 

األمور 
 المالية

 5 4.06 0.6544 ارتفاع تكلفة تدريب اليد العاملة على األساليب والتكنولوجيا الجديدة

 2 4.57 0.9177 توقع الحصول على هامي ربح بسيط نتيجة تطبيق الستدامة

 3 4.39 0.8798 المشاريع ذات الميزانيات المحدودة تمنع تطبيق الستدامة

عــــدم امكانيــــة الحصــــول علــــى دعــــم مــــالي مــــن اجــــل تطبيــــق 
 الستدامة في المشاريع من كافة الجهات

0.6400 4.01 6 

 1 4.80 0.9807 بنية مستدامة خيار مكلف جداا ألى إاعتبار خيار النتقال 

 7 3.27 0.4892 "قص العتمادات المالية المخصصة لمبادرات "الستدامةن

 4 4.29 0.8467 ارتفاع كلفة التصميم عند طلب تطبيق الستدامة على المشاريع

 عينــة أفــراد األهميــة النســبي إلجابــات ومؤشــر عامــلالمتوســط الحســابي  (25-6) الجــدول يوضــح 
 العبـارات هذ  ترتيب إعادة يمكن ثم ومن ،المور الماليةامل ع بتأثير الخاصة العبارات على الدراسة
 .التالي الجدول يوضحل ما وهو أهمية فاألقل األهم من األهمية لالحسابية، وعام المتوسطات حسب
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 ( المتوسطات الحسابية ومؤشر األهمية إلجابات أفراد عينة الدراسة 26-6جدول )ال
 من مرتبة تنازليا  على العبارات المتعلقة بالمحور الثا

 العامل 
 الرئيسي

 العوامل الفرعية

مؤشر 
 األهمية
RII 

المتوسط 
الحسابي 

Mean 
 الترتي 

األمور 
 المالية

 1 4.80 0.9807 بنية مستدامة خيار مكلف جداا ألى إاعتبار خيار النتقال 

 2 4.57 0.9177 توقع الحصول على هامي ربح بسيط نتيجة تطبيق الستدامة

 3 4.39 0.8798 يع ذات الميزانيات المحدودة تمنع تطبيق الستدامةالمشار 

 4 4.29 0.8467 ارتفاع كلفة التصميم عند طلب تطبيق الستدامة على المشاريع

 5 4.06 0.6544 ارتفاع تكلفة تدريب اليد العاملة على األساليب والتكنولوجيا الجديدة

ل تطبيــــق عــــدم امكانيــــة الحصــــول علــــى دعــــم مــــالي مــــن اجــــ
 الستدامة في المشاريع من كافة الجهات

0.6400 4.01 6 

 7 3.27 0.4892 "نقص العتمادات المالية المخصصة لمبادرات "الستدامة

 عينـة أفـراد إلجابـات الحسـابية المتوسـطات يوضـح والـذي (26-6) رقـم السـابق الجدول خالل من
( 6) عــدد أن يتبــين تطبيــق الســتدامة علــى وتأثيرهــا بــاألمور الماليــة المتعلقــة المتغيــرات نحــو الدراســة
 ت عبارة واحدةجاء حين في( جداا  موافق) موافقة درجة في تقع حسابية بمتوسطات جاءت قد عبارات
 الحسـابية المتوسـطات حسـب العبـارات ترتيـب وكـان(. أدري ل) موافقة درجة في تقع حسابي بمتوسط

 كالتالي: الدراسة عينة رادأف نظر وجهة من أهمية فاألقل األهم من

 ( 5في الترتيب األول جاءت العبارة رقم ) اعتبار خيـار النتقـال الـى ابنيـة مسـتدامة خيـار مكلـف
 0.9807أهمية  وعامل ،4.80بمتوسط حسابي  جدا

 ( توقع الحصول علـى هـامي ربـح بسـيط نتيجـة تطبيـق 2وفي الترتيب الثاني جاءت العبارة رقم )
 0.9177وعامل أهمية  4.57ابي الستدامة بمتوسط حس

 ( المشـــاريع ذات الميزانيـــات المحـــدودة تمنـــع تطبيـــق 1فـــي الترتيـــب الثالـــث جـــاءت العبـــارة رقـــم )
 0.8798أهمية  وعامل 4.39بمتوسط حسابي  الستدامة

 ( ارتفاع كلفة التصميم عند طلب تطبيق السـتدامة علـى 7في الترتيب الرابع جاءت العبارة رقم )
 0.8467أهمية  وعامل  4.29حسابي بمتوسط مشاريعالالمشاريع 

 ( ارتفــاع تكلفــة تــدريب اليــد العاملــة علــى األســاليب 1فــي الترتيــب الخــامس جــاءت العبــارة رقــم )
 0.6544أهمية  وعامل  4.06بمتوسط حسابي .والتكنولوجيا الجديدة
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 درجـة فـي  البيتهـا تجاء والتي الدراسة عينة أفراد إلجابات العالية الحسابية المتوسطات وتشير
 والتـي المحـور هـذا لعبـارات العـام المتوسـط ذلـك ويـدعم المشـتركة الرؤية وجود إلى يشير مما الموافقة
  0.772643همية النسبي العام ومؤشر األ4.198571  بلغت

 دراسة معوقات عامل المالك: :6-4-9

 ة الدراسة نحو متغيرات المحور التاسعالمتوسط الحسابي ومؤشر األهمية إلجابات أفراد عين (27-6جدول )ال

 العامل 
 الرئيسي

 العوامل الفرعية

مؤشر 
 األهمية
RII 

المتوسط 
الحسابي 

Mean 
 الترتي 

 المالك

 1 4.82 0.9831 و المالكأمن الزبون  عدم الر بة كلياا 

 3 4.42 0.8954 سيطرة المالك الشاملة على مرحلة التصميم

 2 4.68 0.9692 كعدم وجود أي اهتمام من المال

ـــــع األ ـــــدى جمي ـــــة الفهـــــم الخـــــاط  ل ـــــة عـــــن طريق طـــــراف المعني
 تطبيقات الستدامة

0.7851 4.22 4 

بالحصـول  عـدم وجـود توقـع مـن المـالك عنـد تطبيـق السـتدامة
 على نتائج أفضل

0.6432 3.98 5 

 6 3.89 0.6402 همية تطبيق الستدامةأصعوبة تفهم شركات البناء 

 7 3.89 0.6398 افز للمالك لتطبيق الستدامةعدم وجود حو 

 8 3.81 0.6227  لب الجهات المالكةأالشعور العام بصعوبة تطبيق الستدامة عند 

 عينــة أفــراد األهميــة النســبي إلجابــات ومؤشــر عامــلالمتوســط الحســابي  (27-6) الجــدول يوضــح 
 حسـب العبـارات هـذ  ترتيـب إعادة مكني ثم ومن ،المالكعامل  بتأثير الخاصة العبارات على الدراسة

 .التالي الجدول يوضحل ما وهو أهمية فاألقل األهم من األهمية لالحسابية، وعام المتوسطات
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 ( المتوسطات الحسابية ومؤشر األهمية إلجابات أفراد عينة الدراسة 28-6جدول )ال
 على العبارات المتعلقة بالمحور التاسع مرتبة تنازليا  

 العامل 
 ئيسيالر 

 العوامل الفرعية

مؤشر 
 األهمية
RII 

المتوسط 
الحسابي 

Mean 
 الترتي 

 المالك

 1 4.82 0.9831 و المالكأمن الزبون  عدم الر بة كلياا 

 3 4.42 0.8954 سيطرة المالك الشاملة على مرحلة التصميم

 2 4.68 0.9692 عدم وجود أي اهتمام من المالك

ـــــع  ـــــدى جمي ـــــة الفهـــــم الخـــــاط  ل ـــــة عـــــن األطريق طـــــراف المعني
 تطبيقات الستدامة

0.7851 4.22 4 

بالحصـول  عـدم وجـود توقـع مـن المـالك عنـد تطبيـق السـتدامة
 على نتائج أفضل

0.6432 3.98 5 

 6 3.89 0.6402 همية تطبيق الستدامةأصعوبة تفهم شركات البناء 

 7 3.89 0.6398 عدم وجود حوافز للمالك لتطبيق الستدامة

 8 3.81 0.6227  لب الجهات المالكةأعور العام بصعوبة تطبيق الستدامة عند الش

 عينـة أفـراد إلجابـات الحسـابية المتوسـطات يوضـح والـذي (28-6) رقـم السـابق الجدول خالل من 
 قد عبارات( 4) عدد أن يتبين تطبيق الستدامة على بالمالك وتأثيرها المتعلقة المتغيرات نحو الدراسة
 عبـــارات( 4) عـــدد جـــاء حـــين فـــي( جـــداا  موافـــق) موافقـــة درجـــة فـــي تقـــع حســـابية متوســـطاتب جـــاءت

 المتوســـطات حســـب العبـــارات ترتيـــب وكـــان(. أدري ل) موافقـــة درجـــة فـــي تقـــع حســـابية بمتوســـطات
 كالتالي: الدراسة عينة أفراد نظر وجهة من أهمية فاألقل األهم من الحسابية

 المالـك حسـابي( اعتبار عدم الر بـة كليـا مـن الزبـون او 1م )في الترتيب األول جاءت العبارة رق 
 0.9831وعامل أهمية  4.82

 ( عــدم وجـود أي اهتمــام مـن المــالك بمتوسـط حســابي 3وفـي الترتيـب الثــاني جـاءت العبــارة رقـم )
 0.9692وعامل أهمية  4.68

 ( سـيطرة المالـك الشـاملة علـى مرحلـة ا2في الترتيب الثالث جاءت العبارة رقـم ) لتصـميم بمتوسـط
 0.8954وعامل أهمية  4.42حسابي 

 ( طريقة الفهم الخاط  لـدى جميـع الطـراف المعنيـة عـن 4في الترتيب الرابع جاءت العبارة رقم )
 0.7851وعامل أهمية   4.22تطبيقات الستدامة بمتوسط حسابي 
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 ( 1في الترتيب الخامس جاءت العبارة رقم )يـق السـتدامةعدم وجود توقع مـن المـالك عنـد تطب 

 0.6432وعامل أهمية  3.98بمتوسط حسابي  بالحصول على نتائج أفضل

 درجـة فـي جـاء معظمهـا والتـي الدراسـة عينـة أفـراد إلجابـات العاليـة الحسـابية المتوسـطات وتشير 
 والتـي المحـور هـذا لعبـارات العـام المتوسـط ذلـك ويـدعم المشـتركة الرؤية وجود إلى يشير مما الموافقة
 806114النسبي العام  هميةومؤشر األ 3.81 بلغت

 

 :جراءات الحكوميةسة معوقات عامل اإلدرا :6-4-81

 المتوسط الحسابي ومؤشر األهمية إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو متغيرات المحور العاشر (29-6جدول )ال

 العامل 
 الرئيسي

 العوامل الفرعية

مؤشر 
 األهمية
RII 

المتوسط 
الحسابي 

Mean 
 رتي الت

جراءات اإل
 الحكومية

 9 3.15 0.3452 نظمة كافية لحماية المنتج الوطنيأل يوجد 

 8 3.16 0.3741 نظمة كافية لحماية الزبونأل يوجد 

 6 3.82 0.6352 جهود تنفيذ السياسات  ير كافية

 5 3.95 0.6424 نقص التخطيط الستراتيجي من قبل السلطات

 1 4.76 0.9774 قبل الحكومةعدم سن قوانين صارمة من 

 2 4.68 0.9701 عدم اللتزام بالكود العالمي فيما يخص تطبيق الستدامة

 3 4.21 0.7787 عدم وجود تشريع بيئي مستقل

 7 3.41 0.5027 نقص في خطط التطوير الشامل

 4 4.15 0.7724 والمبادراتل يوجد حوافز لالبتكار 

 عينــة أفــراد األهميــة النســبي إلجابــات ومؤشــر عامــلط الحســابي المتوســ (29-6) الجــدول يوضــح 
 هـذ  ترتيـب إعـادة يمكـن ثـم ومـن ،الجـراءات الحكوميـةعامـل  بتـأثير الخاصـة العبـارات علـى الدراسة
 يوضـــحل مـــا وهـــو أهميـــة فاألقـــل األهـــم مـــن األهميـــة لالحســـابية، وعامـــ المتوســـطات حســـب العبـــارات
 .التالي الجدول
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 لمتوسطات الحسابية ومؤشر األهمية إلجابات أفراد عينة الدراسة ( ا30-6جدول )ال
 على العبارات المتعلقة بالمحور العاشر مرتبة تنازليا  

 العامل 
 الرئيسي

 العوامل الفرعية

مؤشر 
 األهمية
RII 

المتوسط 
الحسابي 

Mean 
 الترتي 

جراءات اإل
 الحكومية

 1 4.76 0.9774 عدم سن قوانين صارمة من قبل الحكومة

 2 4.68 0.9701 عدم اللتزام بالكود العالمي فيما يخص تطبيق الستدامة

 3 4.21 0.7787 عدم وجود تشريع بيئي مستقل

 4 4.15 0.7724 والمبادراتل يوجد حوافز لالبتكار 

 5 3.95 0.6424 نقص التخطيط الستراتيجي من قبل السلطات

 6 3.82 0.6352 جهود تنفيذ السياسات  ير كافية

 7 3.41 0.5027 نقص في خطط التطوير الشامل

 8 3.16 0.3741 نظمة كافية لحماية الزبونأل يوجد 

 9 3.15 0.3452 نظمة كافية لحماية المنتج الوطنيأل يوجد 

 عينـة أفـراد إلجابـات الحسـابية المتوسـطات يوضـح والـذي( 30-6) رقـم السـابق الجدول خالل من 
 عـدد أن يتبـين تطبيـق السـتدامة علـى الحكوميـة وتأثيرهـا باإلجراءات المتعلقة متغيراتال نحو الدراسة

( 5) عـدد جـاء حين في( جداا  موافق) موافقة درجة في تقع حسابية بمتوسطات جاءت قد عبارات( 4)
 حســـــب العبـــــارات ترتيـــــب وكـــــان(. أدري ل) موافقـــــة درجـــــة فـــــي تقـــــع حســـــابية بمتوســـــطات عبـــــارات

 :كالتالي الدراسة عينة أفراد نظر وجهة من أهمية فاألقل األهم من ابيةالحس المتوسطات

 ( عــدم ســن قــوانين صــارمة مــن قبــل الحكومــة بمتوســط 1فــي الترتيــب األول جــاءت العبــارة رقــم )
 0.9774وعامل أهمية  4.76حسابي 

 ( 6وفــي الترتيــب الثـــاني جــاءت العبـــارة رقــم )بيـــق عـــدم اللتــزام بـــالكود العــالمي فيمـــا يخــص تط
 0.9701وعامل أهمية   4.68بمتوسط حسابي  الستدامة

 ( 4في الترتيب الثالث جاءت العبارة رقم ) 4.21حسـابي  بمتوسـط مسـتقلعدم وجود تشريع بيئـي 
 0.7787وعامل أهمية 

 ( 9فـي الترتيـب الرابــع جـاءت العبــارة رقـم ) حســابي  بمتوسـطوالمبــادرات ل يوجـد حــوافز لالبتكـار
 0.7724 وعامل أهمية 4.15

 ( 4فــي الترتيــب الخــامس جــاءت العبــارة رقــم )نقــص التخطــيط الســتراتيجي مــن قبــل الســلطات. 
 0.6424وعامل أهمية   3.95بمتوسط حسابي 

معوقــات تطبيــق  كأحــد الجــراءات الحكوميــة ممارســات أن إلــى العاليــة المتوســطات هــذ  وتشــير 
 هـذا لعبـارات العـام الحسابي المتوسط ذلك عمويد واضحة بدرجة متوفرة هي الستدامة بسلسلة التوريد

 0.666467همية النسبي العام ومؤشر األ   3.921111بلغت والتي المحور



 

 إشراف: د.م. محمد بشار الحفار  م. عمر الزعزوعإعداد: 
 

131 

 جمع البيانات وتحليلها ومناقشتها الفصل السادس

 

 الع امل النئيسي : -ثانياا 

عطـوا فـي تصـنيفهم درجـات عاليـة أن معظم المشـاركين قـد أتبين لنا من خالل نتائج الستبيان ب 
وبمتوسـط حسـابي بـين  809419و 804419مية يتـراوي بـين للعوامل الرئيسية وكان عامل اله جمالا إ

ممـا يؤكـد علـى أهميـة  4.208ومتوسط حسـابي عـام  0.87675ومؤشر الهمية العام  1016و 4041
 هذ  العوامل الرئيسية وما تتضمنل من عوامل فرعية بتطبيق الستدامة في سلسلة التوريد. 

 ألهمية للعوامل الرئيسية:ويوضح الجدول التالي المتوسط الحسابي ومؤشر ا 
 

 ( المتوسطات الحسابية ومؤشر األهمية إلجابات أفراد عينة الدراسة 31-6جدول )ال
 على العبارات المتعلقة بالعوامل الرئيسية 

 العوامل الرئيسية الرقم
 المتوسط الحسابي 

Mean 

 مؤشر األهمية
RII  الترتي 

 5 0.8957 4.27 دارةاإل 1

 6 0.8629 4.12 التقنيات 1

 7 0.8543 4.08 الموظفين 1
 9 0.8522 3.88 طبيعة العالقات بين الموظفين 4
 4 0.9012 4.51 المعرفة والخبرة 1

 8 0.8529 3.93 السوق 6
 10 0.7429 3.26 طبيعة المشروع 4
 3 0.9250 4.63 مور الماليةاأل 8

 2 0.9375 4.69 المالك 9
 1 0.9429 4.71 جراءات الحكوميةنظمة واإلاأل 18
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 ( المتوسطات الحسابية ومؤشر األهمية إلجابات أفراد عينة الدراسة 32-6جدول )ال
 على العبارات المتعلقة بالعوامل الرئيسية 

 المتوسط الحسابي  العوامل الرئيسية الرقم
Mean 

 مؤشر األهمية
RII  الترتي 

 1 0.9429 4.71 جراءات الحكوميةنظمة واإلاأل 1
 2 0.9375 4.69 المالك 1
 3 0.9250 4.63 مور الماليةاأل 1

 4 0.9012 4.51 المعرفة والخبرة 4

 5 0.8957 4.27 دارةاإل 1

 6 0.8629 4.12 التقنيات 6

 7 0.8543 4.08 الموظفين 4
 8 0.8529 3.93 السوق 8
 9 0.8522 3.88 طبيعة العالقات بين الموظفين 9

 10 0.7429 3.26 طبيعة المشروع 18

( بأن العامل الحاسم من وجهة نظر المشـاركين فـي عـدم تطبيـق السـتدامة 32-6يتبين لنا من الجدول ) 
فــي سلســلة التوريــد بمشــاريع البنــاء هــو الجــراءات الحكوميــة وضــعفها فيمــا يخــص موضــوع الســتدامة حيــث 

ع الطــراف الــى نظمــة صــارمة تــدفع بجميــكومــة هــي المســؤولة عــن ســن قــوانين وأيــرى المشــاركون بــان الح
اللتـــزام بهـــا وكـــذلك يجـــب علـــى الجهـــزة الحكوميـــة اتبـــاع سياســـات تشـــجع المبـــادرات والمســـاهمات وتعطـــي 

 الحوافز المناسبة للشركات والهيئات التي تتجل نحو استخدام تطبيقات الستدامة في مشاريعها.

فـــي المشـــاريع  اا بـــلوكـــان العامـــل الرئيســـي الثـــاني هـــو المالـــك مـــن حيـــث كونـــل الحلقـــة األقـــوى  ا 
وعزوف معظم المالك عن اتباع اساليب وتطبيقات مستدامة في مشاريعهم نتيجة لعدم وضوي الرؤية 
وعــدم الثقافــة الكافيــة ممــا قــد تحملــل هــذ  التطبيقــات مــن فائــدة علــى جميــع األطــراف وكــذلك مــا يحمــل 

والمجتمـع ككـل. وتلعـب عدم تطبيقها من مشاكل وضغوطات علـى السـكان والمـوظفين والبيئـة العامـة 
لـى نظـام البنيـة إالمشاكل المالية وارتفاع تكاليف استخدام تطبيقات مسـتدامة وكـذلك اعتبـار النتقـال 

مــور الماليــة  البــا للمشــاريع كــل هــذا جعــل مــن األالمســتدامة هــو خيــار مكلــف ومحدوديــة الميزانيــات 
 توريد بمشاريع البناء.في وجل تطبيق الستدامة في سلسلة ال قوياا  رئيسياا  عائقاا 

داريــة بــين جميــع أطــراف سلســلة التوريــد ن المشــاكل اإلئج الســتبيان وبشــكل أقــل فــإوحســب نتــا 
والتقنيـــات والمـــوظفين العـــاملين فـــي قطـــاع البنـــاء وطبيعـــة العالقـــات بيـــنهم ومشـــاكل الســـوق وطبيعـــة 

 ستدامة.المشروع تلعب دورا أقل أهمية من العوامل الثالثة السابقة في تطبيق ال
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 تصنيف الع امل الفنعي : -ثالثاا 

يمــــة المتوســــطات يوضــــح الجــــدول التــــالي تصــــنيف جميــــع العوامــــل الفرعيــــة وترتيبهــــا بحســــب ق 
 .هميةالحسابية ومؤشر األ

 هميةيمة المتوسطات الحسابية ومؤشر األ( تصنيف جميع العوامل الفرعية وترتيبها بحس  ق33-6جدول )ال

 الترتي 
RANK 

مؤشر 
 يةهماأل

RII 

المتوسط 
 الحسابي
Mean 

 العامل الرئيسي العوامل الفرعية

 المالك و المالكأمن الزبون  عدم الر بة كلياا  4.82 0.9831 1

2 0.9807 4.80 
اعتبـــار خيـــار النتقـــال الـــى ابنيـــة مســـتدامة خيـــار 

 مكلف جداا 
 مور الماليةاأل

3 0.9795 4.77 
يـــع رســـوخ مفـــاهيم طـــرق البنـــاء التقليديـــة لـــدى جم

 المشروع أطراف
 المعرفة والخبرة

 جراءات الحكوميةواألاألنظمة  عدم سن قوانين صارمة من قبل الحكومة 4.76 0.9774 4

5 0.9701 4.68 
عـــدم اللتـــزام بـــالكود العـــالمي فيمـــا يخـــص تطبيـــق 

 الستدامة
 جراءات الحكوميةواإلاألنظمة 

 كالمال عدم وجود أي اهتمام من المالك 4.68 0.9692 6
 التقنيات نفاياتعدم وجود تقنيات لمعالجة وتدوير ال 4.65 0.9571 7

8 0.9388 4.64 
المــدراء التنفيــذيين يــرون الســتدامة كبرنــامج معــزول 

 من الستراتيجية العامة للشركة وأنها ليست جزءاا 

 اإلدارة

 

9 0.9244 4.58 
خالقيــة واألنقــص كبيــر فــي اعتمــاد المعــايير المهنيــة 

 العاملين في هذا القطاع ية لدىوالجتماع
 الموظفين

10 0.9177 4.57 
توقــــع الحصــــول علــــى هــــامي ربــــح بســــيط نتيجــــة 

 تطبيق الستدامة
 المور المالية

11 0.9000 4.42 
جميـــع  والتشـــاركية بـــينالفتقـــار الـــى روي التعـــاون 

 المشروع أطراف
 األطرافطبيعة العالقات بين 

 المالك املة على مرحلة التصميمسيطرة المالك الش 4.42 0.8954 12
 المعرفة والخبرة المشروع أطرافمقاومة التغيير من قبل جميع  4.41 0.8905 13

14 0.8798 4.39 
المشـــاريع ذات الميزانيـــات المحـــدودة تمنـــع تطبيـــق 

 الستدامة
 المور المالية

 السوق عادة تدويرهاإسواق للمواد الممكن أعدم وجود  4.37 0.8772 15
 طبيعة المشروع الخصائص الفريدة لكل مشروع 4.37 0.8752 16



 

 إشراف: د.م. محمد بشار الحفار  م. عمر الزعزوعإعداد: 
 

134 

 جمع البيانات وتحليلها ومناقشتها الفصل السادس

 

 الترتي 
RANK 

مؤشر 
 يةهماأل

RII 

المتوسط 
 الحسابي
Mean 

 العامل الرئيسي العوامل الفرعية

17 0.8711 4.36 
 البية الشركات ل تملك مـا يكفـي مـن المـوارد البشـرية 

 الدارة واإلدارات المختصة من أجل تطبيق الستدامة

 التقنيات الجهل بتقنيات تطبيق الستدامة 4.35 0.8674 18

19 0.8602 4.32 

ــــــر فــــــي الخصــــــ ائيين مــــــن مهندســــــين نقــــــص كبي
العمــــارة الحديثــــة  بأســــاليب ومقــــاولين واستشــــاريين
 وبتطبيقات الستدامة

 الموظفين

 الموظفين للموظفين والتطوير الدائمالنقص في عمليات التدريب  4.31 0.8522 20

21 0.8467 4.29 
ارتفاع كلفة التصـميم عنـد طلـب تطبيـق السـتدامة 

 المور المالية على المشاريع

 طبيعة العالقات بين الطراف عدم تبادل المعلومات بين شركات البناء والموردين 4.29 0.8400 22

23 0.8322 4.27 
بتطبيقـات السـتدامة والبنـاء نقص المعرفة والوعي 

 المستدام من الجهات المالكة للمشاريع
 المعرفة والخبرة

 دارةاإل أطراف المشروعنقص في الهتمام من جميع  4.26 0.8170 24

25 0.8032 4.24 
عـــدم وجـــود نظـــام تعليمـــي يـــدعم الـــوعي باســـتخدام 

 المعرفة والخبرة تطبيقات الستدامة

 السوق عدم توافر المواد اإلنشائية المستدامة 4.22 0.7920 26

27 0.7851 4.22 
طريقة الفهم الخاط  لدى جميـع الطـراف المعنيـة 

 المالك عن تطبيقات الستدامة

 والجراءات الحكوميةاألنظمة  عدم وجود تشريع بيئي مستقل 4.21 0.7787 28

 والجراءات الحكوميةاألنظمة  والمبادراتل يوجد حوافز لالبتكار  4.15 0.7724 29

30 0.7552 4.13 
عملية التخطيط والموافقة على التقنيات الجديـدة لالسـتدامة 

 والمواد المعاد تدويرها يمكن أن تكون طويلة ومعقدة
 التقنيات

 التقنيات عدم توفر التقنيات المتطورة 4.11 0.7464 31

32 0.7381 4.11 
ينظــــــــر إلــــــــى التكنولوجيــــــــا علــــــــى أنهــــــــا محفوفــــــــة 

 بالمخاطر، ل يمكن العتماد عليها
 التقنيات

33 0.7000 4.08 
خـالل  وتبـادل المعلومـاتنقص في نظام التواصل 

 طبيعة العالقات بين الطراف جميع مراحل سلسلة التوريد بين جميع الطراف

 المعرفة والخبرة عدم وجود معلومات أساسية أو بيانات بشأن الستدامة 4.08 0.6903 34

35 0.6544 4.06 
ارتفـــاع تكلفـــة تـــدريب اليـــد العاملـــة علـــى األســـاليب 

 .والتكنولوجيا الجديدة
 مور الماليةاأل
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 الترتي 
RANK 

مؤشر 
 يةهماأل

RII 

المتوسط 
 الحسابي
Mean 

 العامل الرئيسي العوامل الفرعية

36 0.6400 4.01 
جــل أ امكانيــة الحصــول علــى دعــم مــالي مــنعــدم 

 المور المالية تطبيق الستدامة في المشاريع من كافة الجهات

37 0.6432 3.98 
 عدم وجود توقع من المالك عند تطبيق الستدامة

 بالحصول على نتائج أفضل
 المالك

 والجراءات الحكوميةاألنظمة  نقص التخطيط الستراتيجي من قبل السلطات 3.95 0.6424 38
 المالك همية تطبيق الستدامةأة تفهم شركات البناء صعوب 3.89 0.6402 39

 المالك عدم وجود حوافز للمالك لتطبيق الستدامة 3.89 0.6398 40

 والجراءات الحكوميةاألنظمة  جهود تنفيذ السياسات  ير كافية 3.82 0.6352 41

42 0.6227 3.81 
عــــام بصــــعوبة تطبيــــق الســــتدامة عنــــد الشــــعور ال

 الكة لب الجهات المأ
 المالك

43 0.6128 3.62 
الجهل بأهمية التعاون بين جميـع األطـراف المسـؤولة 

 من المقاولين والستشاريين والعمالء والموردين
 الدارة

44 0.6071 3.55 
ــــــا  ــــــة العلي ــــــاب التشــــــجيع مــــــن الجهــــــات الداري  ي

 لمشاركة المتطوعين في مجالت الستدامة
 الدارة

 المعرفة والخبرة د في البحاث العلمية الكاديميةالنقص الشدي 3.50 0.5990 45
 المعرفة والخبرة في الضغوطات البيئية نقص المعرفة 3.48 0.5551 46

 اإلدارة عدم وجود دعم من الجهات الدارية العليا 3.47 0.5479 47
 اإلدارة ضعف الرقابة والشراف 3.45 0.5431 48

 والجراءات الحكوميةاألنظمة  لشاملنقص في خطط التطوير ا 3.41 0.5027 49

50 0.4968 3.28 
ات عــــن طــــرق مــــضــــعف فــــي الوصــــول الــــى معلو 

 البناء المستدام
 المعرفة والخبرة

 المور المالية نقص العتمادات المالية المخصصة لمبادرات الستدامة 3.27 0.4892 51

 لمشروعطبيعة ا ل يوجد تخطيط شامل للمشاريع المطلوبة 3.24 0.4579 52

 السوق قلة الطلب 3.24 0.4221 53
 الموظفين ارتفاع معدلت هجرة الخبرات 3.19 0.4016 54
 التقنيات عدم كفاءة المعدات 3.19 0.3922 55
 والجراءات الحكوميةاألنظمة  نظمة كافية لحماية الزبونأل يوجد  3.16 0.3741 56

 والجراءات الحكوميةاألنظمة  لمنتج الوطنينظمة كافية لحماية األ يوجد  3.15 0.3452 57
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ن يكــون علــى مــا نســبتل عشــرون بالمائــة مــن كيــز يجــب أن التر بالعتمــاد علــى تحليــل بــاريتو فــإ 
ي يجـب ان نركـز علـى أعامل فرعي  14العناصر الداخلة في الستبيان وفي هذ  الحالة فنحن لدينا 

ــئج ألتطــوير العمــل وللحصــول علــى نتــاعامــل و  11حــوالي   18 ـعــم وأفضــل ســوف نأخــذ تصــنيف ال
 ولى في التصنيف لنبني عليها نتائج ومقترحات الدراسة.األ عامالا 

هميـــة أن العناصـــر العشـــرين األولـــى بالتصـــنيف مـــن حيـــث مؤشـــر األومـــن خـــالل النتـــائج نجـــد  
 والمتوسط الحسابي هي:

 مية والمتوسط الحسابيهالعناصر العشرين األولى بالتصنيف من حيث مؤشر األ( 34-6جدول )ال

 الترتي 
RANK 

 الرئيسي العامل العوامل الفرعية
مؤشر 

 هميةاأل
RII 

المتوسط 
 الحسابي
Mean 

 4.82 0.9831 المالك و المالكأمن الزبون  عدم الر بة كلياا  1

 4.80 0.9807 مور الماليةاأل بنية مستدامة خيار مكلف جداا ألى إاعتبار خيار النتقال  2

 4.77 0.9795 المعرفة والخبرة المشروع أطرافاهيم طرق البناء التقليدية لدى جميع رسوخ مف 3

جراءات واإلاألنظمة  عدم سن قوانين صارمة من قبل الحكومة 4
 الحكومية

0.9774 4.76 

 عدم اللتزام بالكود العالمي فيما يخص تطبيق الستدامة 5
جراءات واإلاألنظمة 

 الحكومية
0.9701 4.68 

 4.68 0.9692 المالك م وجود أي اهتمام من المالكعد 6

 4.65 0.9571 التقنيات نفاياتعدم وجود تقنيات لمعالجة وتدوير ال 7

8 
المــدراء التنفيــذيين يــرون الســتدامة كبرنــامج معــزول وأنهــا 

 من الستراتيجية العامة للشركة ليست جزءاا 

 الدارة

 
0.9388 4.64 

9 
ـــــر فـــــي اعتمـــــاد المعـــــا ـــــة نقـــــص كبي ـــــة يير المهني والخالقي

 .العاملين في هذا القطاع والجتماعية لدى
 4.58 0.9244 الموظفين

 4.57 0.9177 المور المالية توقع الحصول على هامي ربح بسيط نتيجة تطبيق الستدامة 10

11 
 أطـــرافجميــع  والتشــاركية بـــينالفتقــار الــى روي التعـــاون 

 المشروع

طبيعة العالقات 
 بين الطراف

0.9000 4.42 

 4.42 0.8954 المالك سيطرة المالك الشاملة على مرحلة التصميم 12

 4.41 0.8905 المعرفة والخبرة المشروع أطرافمقاومة التغيير من قبل جميع  13

 4.39 0.8798 المور المالية المشاريع ذات الميزانيات المحدودة تمنع تطبيق الستدامة 14

 4.37 0.8772 السوق اد الممكن اعادة تدويرهاعدم وجود اسواق للمو  15
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 الترتي 
RANK 

 الرئيسي العامل العوامل الفرعية
مؤشر 

 هميةاأل
RII 

المتوسط 
 الحسابي
Mean 

 4.37 0.8752 طبيعة المشروع الخصائص الفريدة لكل مشروع 16

17 
 البيـــة الشـــركات ل تملـــك مـــا يكفـــي مـــن المـــوارد البشـــرية 

 واإلدارات المختصة من أجل تطبيق الستدامة
 4.36 0.8711 الدارة

 4.35 0.8674 التقنيات الجهل بتقنيات تطبيق الستدامة 18

19 
ومقــــاولين نقــــص كبيــــر فــــي الخصــــائيين مــــن مهندســــين 

 وبتطبيقات الستدامةالعمارة الحديثة  بأساليب واستشاريين
 4.32 0.8602 الموظفين

 4.31 0.8522 الموظفين للموظفين والتطوير الدائمالنقص في عمليات التدريب  20

 :التوريد سلسلة بتدفقات العوائق ربط

األزمـة  وتـداعيات. والقتصـادية والجتماعية البيئية المجالت في كبيرة تحديات ويشهد يريتغ العالم 
 المنـاخ تغيـر وضـغوط مؤخراا، العربية المنطقة شهدتها التي والتطورات ، 2008 عام في بدأت التي المالية

فـي  السـتدامة سـيختر  أجـل مـن جـدياا عمـال تسـتلزم عوامـل جميعهـا البيئـي، النظـام علـى تثقـل تنفك ل التي
 .العربية والمجتمعات للمؤسسات مقاربتنا

المعنيـة  الرئيسـية القمـة مـؤتمرات فـي بحث موضوع المستدامة للتنمية المؤسسي اإلطار كان ولطالما 
 الناشـئة التحـديات لمعالجـة المطلوبـة المؤسسـية اإلصـالحات تحديـد سـياق فـي وذلـك المسـتدامة، بالتنميـة

 عالقـة ترسـيخ إلـى الداعيـة العالميـة للنـداءات البلـدان استجابت العربية، المنطقة وفي. المستدامة للتنمية

 وقـد. واإلقليميـة الوطنيـة المؤسسـات هيكلـة بإعادة فباشرت المستدامة، للتنمية الثالثة بين األركان الت زر

 شـامل متكامـل نهـج وضـع الضـروري مـن يبقـى لكـن. المسـار هـذا علـى عـدة خطـوات هذ  البلدان سجلت

 عائقاـا يشكل مما العربية المنطقة في القرارات وصنع والبيئية والقتصادية السياسات الجتماعية لصيا ة

 .(1811، )اإلسكوا الطويل المدى على تحقيق التنمية دون يحول

 التـدفقات الماليــةالمـواد والخــدمات و تـدفق إدارة سلسـلة التوريـد تتعلــق بـإدارة تـدفق المعلومــات و ن إ 
لـى تـدفقات سلسـلة التوريـد بحسـب الجـدول إ تصـنيفاا  األولـىعلى ما سبق وبرد العوائق العشرين  وبناء

بيـق السـتدامة والحاسـم الـذي يعيـق تط األساسـين تأثير التدفقات المالية هي العنصر (  نجد أ6-35)
نصـــف حيــث أن  كبيـــراا  ن العوامــل التــي تخـــص تــدفق المعلومـــات تأخــذ حيــزاا أل فــي سلســلة التوريـــد إ

العوامـــل العشـــرين األولـــى يتعلـــق بتـــدفق المعلومـــات وهـــو مـــا يـــدل علـــى ضـــرورة نشـــر ثقافـــة التنميـــة 
المســتدامة والــتخلص مــن المــوروث القــديم فــي طــرق البنــاء التقليديــة ومحاولــة الســتفادة مــن تجــارب 
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لبنـاء ودفـع الدول المتقدمة ومحاولة اعتماد الكودات العالميـة فيمـا يخـص تطبيـق السـتدامة بمشـاريع ا
 مـــن المشـــروع أطـــراف تقـــاربلـــى تبنـــي سياســـة التشـــاركية فـــي المعلومـــات و إجميـــع أطـــراف المشـــروع 

 طويلــة أســس علــى العالقــات تطـورممــا يــؤدي بالنتيجــة الــى  الثقـة، مــن مزيــداا  ديــتولو  الــبعو بعضـهم
 .المدى

لهتمام باسـتخدام وكذلك فان العوائق التي تخص تدفق المواد والخدمات ينبغي محاولة تجنبها با 
عـادةمواد وتقنيات تحقق مبدأ الستدامة وكذلك الهتمـام بموضـوع النفايـات   أسـاليبتـدويرها واتبـاع  وا 

الستخدام. وكذلك ينبغي الهتمـام بـالكوادر البشـرية العاملـة بمشـاريع  إعادةالتدوير أو  بإعادةمتقدمة 
 الموارد البشرية المؤهلة والمحترفة.البناء ومحاولة تطويرها وتدريبها لرفد قطاع البناء ب

دورة حيــاة المشــروع بأكملهــا مــن  مــن الضــروري عنــد دراســة ادارة سلســلة التوريــد مراعــاةنــل أكمــا  
التخطيط والتصميم والتعاقد واختيار المواد واستخدام المواد الناتجة عن عمليات الهدم وتقليل استخدام 

المثـل للمـوارد. وهـذا كلـل سـينعكس علـى الربحيـة والتنـافس مصادر الطاقة وتقليل الفواقـد والسـتغالل 
بين الموردين والمقاولين ويؤدي الى كسب رضا الزبائن وزيادة القيمـة وتعزيـز وحمايـة الطبيعـة وتقليـل 

 الضغط على استهالك الطاقة والمصادر الطبيعية.
  والمتوسط الحسابيهمية العناصر العشرين األولى بالتصنيف من حيث مؤشر األ( 35-6جدول )ال

 بناء على تدفقات سلسلة التوريد

 الترتي 
RANK 

 العوامل الفرعية
تدفقات سلسلة 

 التوريد

مؤشر 
 هميةاأل

RII 

المتوسط 
 الحسابي
Mean 

 4.82 0.9831 التدفقات المالية و المالكأمن الزبون  عدم الر بة كلياا  1

 4.80 0.9807 التدفقات المالية جداا  بنية مستدامة خيار مكلفألى إاعتبار خيار النتقال  2

 4.77 0.9795 تدفق المعلومات رسوخ مفاهيم طرق البناء التقليدية لدى جميع أطراف المشروع 3

 عدم سن قوانين صارمة من قبل الحكومة 4
تدفق المواد 
 والخدمات

0.9774 4.76 

 4.68 0.9701 علوماتتدفق الم عدم اللتزام بالكود العالمي فيما يخص تطبيق الستدامة 5

 4.68 0.9692 تدفق المعلومات عدم وجود أي اهتمام من المالك 6

 عدم وجود تقنيات لمعالجة وتدوير النفايات 7
تدفق المواد 
 والخدمات

0.9571 4.65 

8 
المــدراء التنفيــذيين يــرون الســتدامة كبرنــامج معــزول وأنهــا 

 ليست جزءا من الستراتيجية العامة للشركة

 المعلوماتتدفق 
0.9388 4.64 
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 الترتي 
RANK 

 العوامل الفرعية
تدفقات سلسلة 

 التوريد

مؤشر 
 هميةاأل

RII 

المتوسط 
 الحسابي
Mean 

9 
ـــــة  ـــــة والخالقي ـــــر فـــــي اعتمـــــاد المعـــــايير المهني نقـــــص كبي

 .والجتماعية لدى العاملين في هذا القطاع

 تدفق المعلومات
0.9244 4.58 

 4.57 0.9177 التدفقات المالية توقع الحصول على هامي ربح بسيط نتيجة تطبيق الستدامة 10

 4.42 0.9000 تدفق المعلومات تشاركية بين جميع أطراف المشروعالفتقار الى روي التعاون وال 11

 4.42 0.8954 التدفقات المالية سيطرة المالك الشاملة على مرحلة التصميم 12

 4.41 0.8905 تدفق المعلومات مقاومة التغيير من قبل جميع أطراف المشروع 13

 4.39 0.8798 التدفقات المالية امةالمشاريع ذات الميزانيات المحدودة تمنع تطبيق الستد 14

 عدم وجود اسواق للمواد الممكن اعادة تدويرها 15
تدفق المواد 
 والخدمات

0.8772 4.37 

 الخصائص الفريدة لكل مشروع 16
تدفق المواد 
 والخدمات

0.8752 4.37 

17 
 البيـــة الشـــركات ل تملـــك مـــا يكفـــي مـــن المـــوارد البشـــرية 

 طبيق الستدامةواإلدارات المختصة من أجل ت

تدفق المواد 
 والخدمات

0.8711 4.36 

 4.35 0.8674 تدفق المعلومات الجهل بتقنيات تطبيق الستدامة 18

19 
نقــــص كبيــــر فــــي الخصــــائيين مــــن مهندســــين ومقــــاولين 
 واستشاريين بأساليب العمارة الحديثة وبتطبيقات الستدامة

 تدفق المعلومات
0.8602 4.32 

 4.31 0.8522 تدفق المعلومات ت التدريب والتطوير الدائم للموظفينالنقص في عمليا 20
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 والتوصيات نتائجال

Conclusion and Recommendations 
 

ـــنعكس التشـــييد صـــناعة فـــي تطـــوير أي إن   بقطاعاتـــل القـــومي القتصـــاد علـــى مباشـــر بشـــكل ي
 الدولــة مســتوى علــى عامــة واجتماعيــة وقانونيــة اقتصــادية سياســة وضــع ضــرورة يعنــي ممــا المختلفــة
اللـي، الج)القـومي  القتصـاد مجمـل علـى لهـا التنمويـة ثـاراآل قيمـة ورفـع الصـناعة هذ  تطوير بهدف
 هـو اإلنمائيـة القـرارات صـنع فـي والبيئيـة والجتماعية القتصادية القضايا دمج يعتبر (.1881 اهلل خير

 ور ـم. المسـتدامة للتنميـة الفعالـة المؤسسـية الهياكـل إرسـاء تعتـرو التـي وأشـد العقبـات التحـديات أبـرز

عـادة الهـدف تحديـد  بقـي والغايـات األولويـات تحديـد أن إل اإلقليميـة، اإلعالنـات مـن الكثيـر تأكيـد  فـي وا 

 فاألهـداف. لتنفيـذها عمليـة تـدابير تحديـد  يـر مـن اإلعالنـات فـي هـذ  القضـايا تـدرج مـا اا وكثيـر  اا محـدود

 علـى والحفـاظ القتصـادي والنمـو القـومي األمـن علـى األحيـان الكثيـر مـن فـي تركـز الوطنيـة واألولويـات

 أن تعنـى الضـروري مـن لـذلك. واإلقليميـة الوطنيـة فـي التنميـة امةالسـتد تحقيـق مـن بدلا  الثقافي، التراث

 القصـير المـدى علـى والوطنيـة اإلقليميـة األهـداف بـالترابط بـين المسـتدامة التنميـة حـول الفاعلـة الصكوك

 .(1811 ،)السكوا التطبيق مستوى على واقعية أولويات وبتحديد والبعيد،
إدارة سلسلة التوريد تتعلـق بـإدارة تـدفق المعلومـات والمـواد  نإمن خالل البحث ف وكما رأينا سابقاا  

لعمليـــات وتشـــمل جميـــع العمليـــات عبـــر أي نشـــاط بالطريقـــة التـــي تعظـــم فعاليـــة ا والخـــدمات واألمـــوال
و أو المصــمم أشــخاص المشــاركين إلنتــاج المنــتج النهــائي ليلبــي ر بــة الزبــون نشــطة والمــواد واألواأل

و المعــدات والخــدمات أليــات دين هــم مــوردي المــواد والعمــال واآلع المــور نــواأهــم أن ا  و  مــدير المشــروع
تطبيـــق الســـتدامة علـــى سلســـلة التوريـــد هـــو عمليـــة تفكيـــر بيئيـــة متكاملـــة إلدارة سلســـلة  نا  و ، المهنيـــة

لـــى المنـــتج إ وصـــولا  عمليـــات التصـــنيع، وليـــة،اختيـــار المـــواد األ التوريـــد تتضـــمن عمليـــات التصـــميم،
وهــي نــوع جديــد مــن  دارة المنــتج بعــد انتهــاء فترتــل الســتثماريةإتهلك وكــذلك عمليــة النهــائي الــى المســ

الدارة يأخـــذ بعـــين العتبـــار التـــأثيرات البيئيـــة علـــى طـــول السلســـلة ولجميـــع الطـــراف مـــن مخططـــين 
لـى تصـميم مسـتدام ومنتجـات مسـتدامة إ ومصممين ومصنعين وموردين ومقـاولين ومسـتهلكين وصـولا 

دارة سلسلة التوريد التي تراعي تطبيقات الستدامة إن عمليات ا  عادة تدوير مستدامة و ا  م و وتنفيذ مستدا
 الرئيسـي المشـتري أو النهـائي المنـتج مـن جيـدة بيئية إدارة نظام ممارسات عبر ببساطة يجب ان تمر
 يـؤدي مسـتمر ممـا بشـكل البيئـي األداء معـايير مـن تلبيـة المـوردين سيمكن النهج وهذا. الى الموردين

 سلسلة التوريد. في الفاعلة الجهات جميع بين تماسكاا  أكثر للشركات بيئي سلوك إلى
فــي  ساســياا أ ن تطبيــق الســتدامة علــى سلســلة التوريــد فــي مشــاريع البنــاء قــد يلعــب دوراا إوعليــل فــ 

أصـبح  قتصـادية والجتماعيـة التـيعملية التطوير التنموية المطلوبة والمساهمة بتحقيق المتطلبـات ال
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 خذها بعين العتبار ضرورة ملحة في جميع عمليات ومراحل مشاريع البناء.أ
المسـتدامة علـى  التنميـةن العائق الرئيسي فـي عـدم تطبيـق أمن خالل نتائج البحث يتبين لدينا و  

خيــرة مــن حيــث ولــى واأللحكوميــة التــي تتحمــل المســؤولية األمشــاريع البنــاء فــي ســوريا هــو السياســات ا
المســتدامة، لجهــة الوحيــدة ذات الصــالحيات المطلقــة لتــوفير الجــواء الالزمــة لتطبيــق التنميــة كونهــا ا

لتطبيـق السـتدامة ويجـب  ن بعـو التشـريعات الحكوميـة القائمـة تشـكل عائقـاا فإ الحالت، بعو وفي
كبــر أحكوميــة  مشــاركة هنــاك يكــون أن الضــروري مــنو . الســتدامة جهــود لتنفيــذ التحفيــز التوجــل نحــو

 التشـريعات أو السياسـات بعـون كمـا أ الربحيـة  يـر والمنظمـات الشـركات مـع فضـلأووجود تعـاون 
مؤسسـات العاملـة فـي القطـاع ال مما دفع الصناعة قطاع على الضغط من يكفي ما تمارس ل الحالية
ن المـالك كــونهم ل يملكـون الحــوافز إوكـذلك فــ .السـتدامة يخــص مـا فــي أهميـة أكثــر دور تبنـي لعـدم
مــــن قبــــل الكــــاديميين  رتقصــــير كبيــــيبــــذلون الجهــــود المطلوبــــة للســــير فــــي هــــذا التجــــا  وهنــــاك  ول

تدامة فــي عمليــات والمهندســين كــونهم علــى اطــالع بالمخــاطر المترتبــة عــن عــدم تطبيــق التنميــة المســ
نيــة ن تتضــافر الجهــود مــن كــل الطــراف لتحمــل المســؤولية الخالقيــة والعلميــة والمهأالبنــاء لــذا يجــب 

ن تقوم جميع الجهات المعنية برسم سياسات جديدة للشـركات والمقـاولين والعـاملين فـي قطـاع البنـاء أو 
 . بحيث تخدم المتطلبات الساسية للتنمية المستدامة

نـــل أمـــع العلـــم  لمحاولـــة تجـــاوز هـــذ  العقبـــاتعـــرو فيمـــا يلـــي بعـــو المقترحـــات والتوصـــيات أو  
وليــة ن نبــدأ باتخــاذ الخطــوات األأنــل يجــب علينــا أل إة واحــدة ككتلــ المقترحــاتيمكــن تطبيــق جميــع  ل

مجتمعنـا وبيئتنــا مـن المخــاطر المحدقــة بنـا نتيجــة اسـتنزاف المــوارد الطبيعيـة التــي كمــا  إلنقــاذالالزمـة 
ن نهيـ  أدوات المطلوبـة و واأل والمعارف والمهاراتلم نراعي استخدام التقنيات  إذاللنضوب   يلةذكرنا 

نسان بالدرجـة العالم وعلى اإلعلى البلد و  وأثرهاار فكرة متكاملة عن ماهية هذ  المخاطر لصانعي القر 
وممـــا ل شـــك فيـــل أن إدارة سلســـلة التوريـــد الناجحـــة ســـوف تخفـــو مـــن التكـــاليف لكـــل مـــن  .ولـــىاأل

تـــدير الخطـــر، وتبقـــى علـــى أو تحســـن القيمـــة المضـــافة وهـــامي الـــربح،  العمـــالء والمـــوردين وأيضـــاا 
فــي دنيــا  فــي سالســل التوريــد فهــي األكثــر نجاحــاا  ةتتابعــة فــإن الشــركات التــي تكــون فعالــوبصــورة م

 وتم تصنيف المقترحات حسب: األعمال اليوم
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 :دارة تدفق المعلوماتإ -1

 اوفوائــدهيجــب العمــل علــى التعريــف بمفهــوم الســتدامة والتنميــة المســتدامة وتطبيقــات الســتدامة  .1
ومعــدو المنــاهج علــى تطــوير  األكــاديميونن يشــارك ألبعيــد ويجــب ثارهــا علــى المــدى القريــب وا و 

 .البناء لتتالئم مع متطلبات الستدامة مفاهيم وتكنولوجيا

البنــاء فــي  مشــاريعتبــادل المعلومــات لــدى جميــع العــاملين فــي المؤسســات العاملــة فــي  ةنشــر ثقافــ .1
يها  الباا على أنها سلطة وعلى ن المعلومات والمعرفة البيئية ُينظر إلأفكرة  والتخلص منسوريا. 

البيئيــة للعاّمــة. ومــع أن  عــن المعلومــاتأنهــا مــن أمــالك الحكومــة، حيــث ل يــتم اإلفصــاي مجانــاا 
الحال تغّير بشكل كبير في السنوات األخيرة، إل أن نقص تبـادل المعلومـات مـا زال يعيـق اإلدارة 

 .الفاعلة للبيئة

فــراد البيئــة ليتمكنــوا فيمــا بعــد مــن تأهيــل الشــركات واأل تطــوير قــدرات الكــوادر العاملــة فــي مجــال .1
 .العاملين في القطاع

جـراء ا  و  محاولة الحصول على دعم من مراكز البحوث والمؤسسات األكاديميـة المسـتدامة العالميـة .4
قانون في تصنيف المقـاولين وخاصـة  ومحاولة سنبيئي وفرضها على المقاولين  أثردورات تقييم 

و المقــاول لديــل كــادر أة فــي التصــنيف مــا لــم تكــون الشــركة والولــى بمنــع الترقيــ الدرجــة الممتــازة
 المستدامة.مدرب ومؤهل من قبل جهات مختصة في التنمية 

مــن  المتقدمــة لالســتفادةالــدول  والتقنــي والبشــري مـنمحاولـة الحصــول علــى الــدعم الـدولي العلمــي  .1
 .خبراتهم في مجال الستدامة

 .م من مراكز البحوث والمؤسسات األكاديمية المستدامة العالميةمحاولة الحصول على دع  .6

 .المواصفات ووضعالتصميم  التخطيط،مراجعة شاملة لمراحل  .4

جـراء تحليـل لكـل مرحلـة إويجـب  مسـتدامة،في سوريا يجب أن تعتمد ممارسات  مشاريع البناءن إ .8
للبنــاء  وخطــة شــاملةمــد مــن مراحــل البنــاء. ولهــذا نحــن بحاجــة إلــى شــهادة نظــام جــودة محلــي معت

 المستدام.

مــن  ن تقــوم بــدعم المبــادراتأكمــا يجــب علــى الحكومــة والجهــات المعنيــة وشــركات البنــاء الكبــرى  .9
 .إجراء حمالت التوعية البيئيةشخاص في محاولة حكومية ومن األالالهيئات  ير 
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 :دارة تدفق المواد والخدماتإ -1

 مثل:المستطاع في المواد الداخلة في البناء التوجل نحو زيادة استخدام البدائل قدر  -1
 سمنتيةضافات البيتونية واإلاستخدام اإل.  
 استخدام الغضار الخفيف.  
 اعادة استخدام مخلفات البناء.  

 .الحفاظ على مصادر الطاقة -1

 .وتخزين الموادساليب متقدمة تالئم التوجل نحو التنمية المستدامة في اختيار أاتباع  -1

و شــبل حكوميــة أمجــال البنــاء مــن قبــل هيئــة حكوميــة فــي  والمعــدات العاملــةيــات لمراقبــة عمــل اآل -4
وفـي ليـات والمعـدات للبيئـة ؤكـد صـالحية ومالئمـة اآللـى استصـدار بطاقـات وشـهادات تإوالسعي 

  .المخالفين و رامات علىالمخالفة تفرو عقوبات  حال

نظمة السالمة المتبعة أ ولة تطبيقومحاجراءات السالمة والصحة المهنية في مواقع العمل إاتباع  -1
 .على حياة وصحة العاملين في هذا القطاع وذلك للمحافظةعالميا 

سـوريا وبالمشـاركة مـع جميـع  فـيالبنـاء مشـاريع ضرورة تضافر الجهود من قبل كل العاملين فـي  -6
 ضـافةوالمختصـين باإل األكـاديميينالمعنيـة بصـناعة البنـاء وكـذلك  والهيئات والنقاباتالمؤسسات 

ونشــر التنميــة المســتدامة  تسياســا والــوزارات المعنيــة لتطبيــقلــى محاولــة الضــغط علــى الحكومــة إ
بيئــة  ولنعــيي فــيجيــال القادمــة لنضــمن حــق األ والمصــادر الطبيعيــةالحفــاظ علــى المــوارد  ثقافــة

 .نظيفة قدر المستطاع

 :دارة التدفقات الماليةإ -1

جــراءات التعاقــد والتنفيــذ للملتــزمين بتطبيــق إلتســهيل حكــومي الدعم الــ نــوع مــن ديجــاإ لــىالســعي إ -1
 .الستدامة

ليــات   المســتدامة وخاصــةالتقنيــات التــي تســاهم بتطبيــق التنميــة  أحــدثمحاولــة الحصــول علــى  -1
 وتســــهيالت مــــنمين قــــروو أالبنــــاء عــــن طريــــق تــــ وبقايــــا عمليــــاتوتقنيــــات معالجــــة النفايــــات 

رورة تمويـــل مثـــل هـــذ  لهـــذ  المصـــارف بضـــ المصـــارف العامـــة والخاصـــة والـــدفع مـــن الحكومـــة
 .هذ  الخطوة ألخذعطائهم الحوافز المناسبة إالعمليات مع 

جراءات مستدامة إلشركات والمقاولين الذين يتبعون توجيل الجهات العامة والخاصة نحو اعتماد ا -1
 .فضلية في المناقصات والمشاريعاأل إلعطائهم
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ت صـارمة بحـق كـل مـن يسـاهم فـي تـدمير القتصـاد جراءاإعلى الحكومة اتخاذ  وبالمقابل يجب -4
تطـوير ساليب  ير حضارية في اسـتخدام واسـتغالل المـوارد الطبيعيـة و أتباعل إب والبيئة والمجتمع

نظــام ضــريبي تحفيـــزي عبــر مـــنح تســهيالت ضــريبية لكـــل الفعاليــات القتصـــادية التــي تســـتخدم 
أو مفـــاهيم اإلنتـــاج األنظـــف، وتشـــديد  تقانـــات صـــديقة للبيئـــة مـــن خـــالل إدخـــال الطاقـــات البديلـــة

 .ضريبي بالمقابل على كل األنشطة الضارة بالبيئة

لــى ســن قــوانين إ الحــوافز والــدوافع وتســعى سياســة وتطبــق وتــدعميجــب علــى الســلطات أن تــوفر  -1
 .تطبيق التنمية المستدامة بحيث تعتمدوتشريعات تنظم عملية البناء 

 
 :دراسات مستقبلية

ضوء على مجموعة كبيرة من المعوقات التي تعيق تطبيـق التنميـة المسـتدامة فـي ألقت الدراسة ال 
ادارة سلســلة التوريــد بشــكل عــام دون التركيــز علــى كــل مــن جوانــب سلســلة التوريــد وتــدفقاتها ودراســتها 

فــي جميــع مراحــل  دارة تــدفق المــواد مــثالا أن تــدرس إدراســة معمقــة حيــث مــن الممكــن فــي المســتقبل 
زالـة كـذلك يمكـن تخصـيص اإل خيـراا بالتنفيـذ والسـتثمار وأ من التخطيط والتصميم مروراا  المشروع بدءاا 

و اسـتخدام تقنيــات ومـواد مســتدامة فــي أجـراءات مســتدامة ة أو عــدة دراسـات فــي عوائـق تطبيــق إدراسـ
 اختيـار أفضـل للمـواد والنشـطةمرحلة التنفيذ. وهذا سيسـاعد الشـركات العاملـة فـي قطـاع البنـاء علـى 

 ليات بما يخدم سياسة التنمية المستدامة. واآل

عوائــق تطبيــق الســتدامة فــي  ن نأخــذ مــثالا أالتعمــق بالدراســة بشــكل أكبــر فــيمكن  يضــاا أويمكــن  
أو فـــي أي مرحلـــة مـــن مراحـــل المشـــروع وهـــذا سيســـاعد  دارة التـــدفق المـــالي فـــي مرحلـــة التنفيـــذ مـــثالا إ

خذ بعين العتبـار اتبـاع سياسـة التنميـة فقاتهم المالية واأليط المسبق لتدالمالك والمقاولين على التخط
جـــراءات الســـتدامة وترســـيخ مفهـــوم العائـــد إالمســـتدامة وتخصـــيص جـــزء مـــن التـــدفق المـــالي لتطـــوير 

 المالك. ن يعود على جميع أطراف المشروع وخصوصاا أالقتصادي والربح الذي ممكن 
دارة تــدفق المعلومــات بــين الجهــة المنفــذة إفــي جــراء دراســة فــي تطبيــق الســتدامة وكــذلك يمكــن إ 

والجهــــة المالكــــة أو الجهــــة المنفــــذة والجهــــة المصــــممة أو اجــــراء دراســــة خاصــــة فــــي معوقــــات تــــدفق 
المعلومـــات بـــين جميـــع أطـــراف المشـــروع ممـــا يســـاهم فـــي نشـــر الـــوعي والمعرفـــة البيئيـــة لـــدى جميـــع 

جراء دراسة عـن إ يضاا أو المصممة. ويمكن ة أر األداء البيئي للجهات المنفذالطراف ويزيد من تطوي
لـــى المعرفـــة الكاملـــة فـــي تصـــميم ابنيـــة إمعوقـــات القيـــام بالتصـــميم المســـتدام وايجـــاد حلـــول للوصـــول 

 دارة تدفق المعلومات لنشر ثقافة الستدامة لجميع أطراف المشروع.ا  مستدامة و 
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Appendices 

 
 لى المشاركين في االستبيانإ موجهكتا  

 

 ................................................................................................... :السيد

 تحية طيبة وبعد:

السـتبيان،  هـذا تعبئـة أجـل مـن وجهـدكم وقـتكم مـن جـزءاا  لتخصيصـكم العميـق بالشكر لكم أتوجل بداية 
 بها. تتمتعون التي والكاديمية األدبية والمسئولية التعاون روي مدى على يدل فإنما شيء على دلَّ  إن وهذا

لنيلهـا. وأقـدر  تعـالى بإذنـل أسـعى التـي الماجسـتير رسـالة أجـزاء أهـم أحـد عـن عبـارة هـو السـتبيان هـذا 
ج قد تساهم برفد قطاع البناء في سوريا بمعلومات ذات فائدة لكم تعاونكم في مساعدتي للوصول الى نتائ

ن نقــوم بــدور أمكــان بنــاء والنهـوو بهــا محــاولين قــدر اإليجابيــاا علــى تطــوير صــناعة الإن تــنعكس أ مـل 
فعـــال كمختصـــين فـــي دعـــم التوجهـــات العالميـــة نحـــو الحفـــاظ علـــى المـــوارد وتـــأمين حيـــاة أفضـــل للســـكان 

 والعاملين في هذا القطاع.

 إلـى بحاجـة وهـي سـوريا فـي الهامـة النشـاطات القتصـادية والجتماعيـة مشـاريع البنـاء مـن تعتبرحيث  

 الدراسـة هـذ  فـإن وعليـل مثـالي بشـكل ثمارهـا جنـي من الجميع ليتمكن صحيحة بطرق علمية وممارسة تطوير

توريـد بمشـاريع البنـاء فـي عوائـق تطبيـق السـتدامة فـي سلسـلة ال تناولـت قد التطوير هذا جزء من تعتبر والتي
ظهارها الضوء إلقاء بهدف سوريا  مـن كجـزء التقيـيم هـذا كـان لـذا  ،أمكـن مـا لهـا مناسبة حلول ووضع عليها وا 

 الستبيان. أسئلة عن بإجاباتكم جهدكم ينقدر م المعلومات الالزمةإلستكمال العلمية الدراسة

 في الواردة البيانات جميع اإلمكان علما بان قدر والدقيقة المناسبة بالحقائق الستبيان هذا ملء يرجى 

معوقـات تطبيـق  وتقيـيم مراجعـة حيـث مـن أ راو البحث خدمة أجل من فقط تستخدم سوف الستبيان هذ 
 اطـالع عـدم ضـمان مـع المعلومـات المقدمـة سـرية يعنـي وهـذا الستدامة في سلسلة التوريد بمشاريع البناء

 عليها. أخر شخص أي

 .الدراسة إنهاء بعد المستخلصة بالنتائج الستبيان هذا في المشاركين المهتمين جميع حاطةإ يتموسوف  

 تعاونكم حسن شاكرين
 عمر خطا  الزعزوع المهندس
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 تبيانــاالس
 

 ولالجزء األ 

 .الستبيان سيمب الذي بالشخص الخاصةوالبيانات  للمؤسسة الذاتية السيرة 
 

 يلي:مام الفقرة المالئمة لك فيما أ( )الرجاء التكرم بوضع إشارة 
 

 

 (اختياري)االسم 
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 :سسةنوع المؤ : أوال  

 مالك

 

 مقاول

 

 استشاري

 

 

 :العاملين في المؤسسة ثانيا : عدد
5-22 

 

21-122 

 

 122 أكثر من

 

 

 :خر خمس سنواتالمشاريع في آ ثالثا : عدد
11-22 

 

21-32  

 

 32 أكثر من

 

 

 :جمالية للمشاريع بماليين الليرات سنويا  القيمة اإل رابعا :
2-5 

 

5-12 

 

12-42 

 

 42أكثر من 

 

 

 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888(: إن رغبت الحصول على نتائج الدِّراسة)البريد اإللكتروني 
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 :درجة تصنيف المؤسسة خامسا :
 ممتازة

 

 أولى

 

 ثانية

 

 تصنيف بدون

 

 

 :المؤسسة سادسا : موقع
 دمشق

 

 دمشق ريف

 

 القنيطرة

 

 

 :ا : العمـــرسابع

  سنة 32أقل من  – 25
  سنة 35أقل من  – 32
  سنة 42أقل من  – 35

  سنة فأكثر 42
 

 :العلمي ثامنا : المؤهَّل
 متعلم غير

 

 تعليم متوسط

 

 بكالوريوس

 

 دراسات عليا

 

 
 :سنوات الخبرة تاسعا : عدد
 سنوات 5أقلَّ من 

 

  01سنوات إلى أقلَّ من  5من 

 

  05سنوات إلى أقلَّ من  01من 

 

 سنة فأكثر 05

 

 
 :عاشرا : المنص  في المؤسسة

  مدير
  معاون مدير
  مدير مشروع
  مهندس موقع
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 ء الثانيالجز 
 

لتطبيـق السـتدامة فـي سلسـلة  المعوقـة العوامل تقييم أسئلةأسئلة تتعلق بمحور الدراسة وهي عبارة عن  
 مشاريع البناء. في وتأثيرها أهميتها درجةوتبيان  في سوريا التوريد بمشاريع البناء

مكــان حســب ة قــدر اإلبالحقــائق المناســبة والدقــســئلة التــي يحتويهــا الســتبيان جابــة علــى األبرجــاء اإل 
 التدرج التالي:

 

 جابةاإل موافق بشدة   موافق محايد غير موافق غير موافق إطالقا  

 الوزن 1 4 1 1 1
 

 العوامل  رقم
 العوامل المعوقة الفرعية الرئيسية

 درجة األهمية والتأثير

1 2 3 4 5 

1 

 اإلدارة

 من جزءاا  ليست نهاوأ معزول كبرنامج الستدامة يرون التنفيذيين المدراء
      للشركة العامة الستراتيجية

      ضعف الرقابة والشراف 1
      عدم وجود دعم من الجهات الدارية العليا 1
 مجالت في المتطوعين لمشاركة العليا الدارية الجهات من التشجيع  ياب 4

 الستدامة
     

      أطراف المشروعنقص في الهتمام من جميع  1
 البية الشركات ل تملك ما يكفي من الموارد البشرية واإلدارات المختصة من  6

      أجل تطبيق الستدامة

4 
 والستشاريين المقاولين من المسؤولة األطراف جميع بين التعاون بأهمية الجهل

      والموردين والعمالء
 

8 

 التقنيات

      الجهل بتقنيات تطبيق الستدامة
9 

 تدويرها المعاد والمواد لالستدامة الجديدة التقنيات على والموافقة التخطيط عملية
 ومعقدة طويلة تكون أن يمكن

     
      .عليها العتماد يمكن ل بالمخاطر، محفوفة أنها على التكنولوجيا إلى ينظر 18
      عدم توفر التقنيات المتطورة 11
      عدم كفاءة المعدات 11
      النفايات وتدوير لمعالجة تقنيات وجود عدم 11
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 العوامل  رقم
 العوامل المعوقة الفرعية الرئيسية

 درجة األهمية والتأثير

1 2 3 4 5 

14 
 الموظفين

      للموظفين والتطوير الدائم التدريب عمليات في النقص
  والخالقية والجتماعية المهنية المعايير اعتماد في كبير نقص 11

 القطاع هذا في العاملين لدى
     

      ارتفاع معدلت هجرة الخبرات  16
 العمارة بأساليب ومقاولين واستشاريين مهندسين من الخصائيين في كبير نقص  14

 وبتطبيقات الستدامة الحديثة
     

 

طبيعة  18
العالقات 
بين 

 الموظفين

      والموردين البناء شركات بين المعلومات تبادل عدم

 التوريد سلسلة مراحل جميع خالل وتبادل المعلومات التواصل نظام في نقص 19
 الطراف جميع بين

     

      المشروع أطراف جميع والتشاركية بين التعاون روي الى الفتقار  18
 

11 

المعرفة 
 والخبرة

 المالكة الجهات من المستدام والبناء الستدامة بتطبيقات والوعي المعرفة نقص
      للمشاريع

      المشروع أطراف جميع قبل من التغيير مقاومة 11
      الكاديمية العلمية بحاثاأل في الشديد النقص 11
      الستدامة بشأن بيانات أو أساسية معلومات وجود عدم 14
      الستدامة تطبيقات باستخدام الوعي يدعم تعليمي نظام وجود عدم 11
      البيئية الضغوطات في نقص المعرفة 16
      المستدام البناء طرق عن تمعلوما الى الوصول في ضعف 14
       المشروع أطراف جميع لدى التقليدية البناء طرق مفاهيم رسوخ 18

 

19 

 السوق
      عادة تدويرهاإسواق للمواد الممكن أعدم وجود 

      عدم توافر المواد اإلنشائية المستدامة 18
      قلة الطلب 11

 

طبيعة  11
 المشروع

      يدة لكل مشروعالخصائص الفر 
      .ل يوجد تخطيط شامل للمشاريع المطلوبة 11

 

14 
األمور 
 المالية

      .الجديدة والتكنولوجيا األساليب على العاملة اليد تدريب تكلفة ارتفاع
      الستدامة تطبيق نتيجة بسيط ربح هامي على الحصول توقع 11
      الستدامة تطبيق تمنع ودةالمحد الميزانيات ذات المشاريع 16
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 العوامل  رقم
 العوامل المعوقة الفرعية الرئيسية

 درجة األهمية والتأثير

1 2 3 4 5 

 المشاريع في الستدامة تطبيق اجل من مالي دعم على الحصول مكانيةإ عدم 14
      الجهات كافة من

      جدا مكلف خيار مستدامة ابنية الى النتقال خيار اعتبار 18
      "الستدامة" لمبادرات المخصصة المالية العتمادات نقص 19
      المشاريع على الستدامة تطبيق طلب عند التصميم كلفة اعارتف 48

 

41 

 المالك

      المالك وأ الزبون من كلياا  الر بة عدم
      التصميم مرحلة على الشاملة المالك سيطرة 41
      المالك من اهتمام أي وجود عدم 41
      الستدامة يقاتتطب عن المعنية الطراف جميع لدى الخاط  الفهم طريقة 44
      أفضل نتائج على بالحصول الستدامة تطبيق عند المالك من توقع وجود عدم 41
      الستدامة تطبيق اهمية البناء شركات تفهم صعوبة 46
      الستدامة لتطبيق للمالك حوافز وجود عدم 44
      المالكة اتالجه ا لب عند الستدامة تطبيق بصعوبة العام الشعور 48

 

49 

األنظمة 
والجراءات 
 الحكومية

      الوطني المنتج لحماية كافية نظمةأ يوجد ل
      الزبون لحماية كافية انظمةأيوجد ل 18
      كافية  ير السياسات تنفيذ جهود 11
      السلطات قبل من الستراتيجي التخطيط نقص 11
      الحكومة قبل من صارمة قوانين سن عدم 11
      الستدامة تطبيق يخص فيما العالمي بالكود اللتزام عدم 14
      مستقل بيئي تشريع وجود عدم 11
      الشامل التطوير خطط في نقص 16
      والمبادرات لالبتكار حوافز يوجد ل 14
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 العوامل الرئيـســـية رقم
 درجة األهمية والتأثير

1 1 1 4 1 

      دارةاإل 1

      التقنيات 1
      الموظفين 1
      طبيعة العالقات بين الموظفين 4
      المعرفة والخبرة 1
      السوق 6
      طبيعة المشروع 4
      مور الماليةاأل 8
      المالك 9
      جراءات الحكوميةاألنظمة واإل 18
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Abstract 

 
 

Syria, as one of the developing countries, had seen a significant economic 

development because of the increase in oil production and investments and the 

declaration of new regulations that aim to solve housing problems and 

infrastructures development. These procedures resulted in increasing pressure 

on building projects and attempting to develop them to keep pace with the 

evolution in developed countries. Recently, Syria has been going through a sever 

crisis that has led to destruction of a huge number of civil and industrial 

buildings and many infrastructure projects have gone off-duty. During the next 

phase, we need to reconsider the traditional principles and procedures, which 

are used, and think seriously about having an integrated building system that 

attempts to save resources as much as possible. We can achieve this goal by 

implementing sustainable development on all levels of supply chain in building 

projects. This is due to not only the current crisis but also the depletion of 

resources, the increase of fuel price and the global orientation toward the 

conversation of the environment and natural resources. 

The procedure that is followed in this study is conducting interviews and 

questionnaires to some contractors, suppliers, decision makers and advisory 

offices, studying their response to the implementation of stability and the 

obstacles that face the application of sustainable development. 

In this study, we will address the methods, processes, proposals and 

recommendations that help in achieving our target and attempt to apply them in 

our country in the near future. At first glance, this may seem difficult. However, 

simplifying the procedures and following methods of protecting people, 

surrounding environment and work mechanisms with academic planning and 

design that takes into consideration the required conditions may eventually lead 

us to an integrated management that protects the present and provides a safe 

future for the next generations. The main objective of this study is identifying 

and studying the major obstacles that face the Implementation of the 

sustainable development in building projects in Syria in general and suggesting 

ways to overcome these obstacles. 
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