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ملخص:
جشهض هزه الذساظت على عىامل هجاح هكام  IMSفي اإلااظعت الجضاثشٍت مً خالٌ دساظت هىعُت اعخمذث
على ؤظلىب اإلالابلت هطف اإلاىحهت شملذ عُىت مً اإلااظعاث الجضاثشٍت التي كامذ بىغع هزا
الىكام .وجىضلذ الذساظت بلى مجمىعت مً الىخاثج اإلاخعللت بالششوؽ الىاحب جىفشها لىجاح عملُت
وغع وجىفُز هكام  .IMSوظخىفش هخاثج هزه الذساظت معاهمت خاضت في مجاٌ ؤبدار بداسة الجىدة،
البِئت والعالمت اإلاهىُت باإلااظعاث الطىاعُت هما ًلذم مجمىعت مً العىامل الىاحب مشاعاتها عىذ
بداسة هزه الجىاهب الثالر داخل اإلااظعت في هفغ الىكذ بشيل ًػمً الفعالُت والىفاءة.

كلماث مفخاخيت :هكام ؤلاداسة اإلاخياملت ،الجىدة ،البِئت ،العالمت اإلاهىُت.
جصييفاثM12 ،Q56 ،M11 : JEL
Abstract
The purpose of this study is to determine the Key Success Factors of the IMS system in
the Algerian company through a qualitative study which was based on a semi-directed
interview method with managers of the Algerian companies who adopted the IMS. The
study achieved a set of results related to the conditions that must be met for the success of
the IMS development and implementation process. The results of this study will make a
particular contribution in the field of research on quality, environment and safety
management. They also provide a set of factors that must be taken into account when
simultaneously managing these three aspects within the company.
Keywords: integrated management system (IMS), Quality, Environment, health and
safety.
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JEL Classification Codes: M11 ،Q56 ،M12

 .1مقدمت:
حعخبر ظىت  1947بذاًت إلاشخلت حذًذة في الاهخمام العالمي بمىغىع الجىدة بعذ قهىس اإلاىكمت العاإلاُت
للمىاضفاث ) (ISOفي هفغ العىت ،هما ؤجبع رلً قهىس العذًذ مً الهُئاث الىؾىُت وؤلاكلُمُت
اإلاهخمت بالجىدة .خُث ظاهم ول هزا في جلذًم جطىس عام عً مفهىم الجىدة داخل اإلااظعت ٌعمذ
بخدعحن عالكاث اإلااظعت مع صباثنها وبعؼ ألاؾشاف ألاخشي مثل الحيىماث ومىكماث اإلاجخمع اإلاذوي .
ومع جضاًذ الاهخمام مً كبل الحيىماث واإلاجخمعاث بمىاغُع الحفاف على البِئت واإلاىاسد وعذم ؤلاغشاس
باإلوعان ،قهشث الحاحت بلى مىاضفاث خاضت بىكام بداسة البِئت في اإلااظعاث وهى ما جدلم بكهىس
مىاضفت " بًضو  "14001ظىت  .1996ولخعىٍؼ غُاب مىاضفت اًضو خاضت بالصحت والعالمت ،كام
اإلاعهذ البرًؿاوي للخلُِغ بةضذاس مىاضفت  OHSAS 18001مخعللت بىكام حعُحر الصحت والعالمت
اإلاهىُت شهذث اهدشاسا على معخىي العذًذ مً اإلااظعاث في مخخلف دوٌ العالم.
وهكشا للخغحراث الىبحرة التي حعشفها بِئت اإلااظعت الذاخلُت والخاسحُت ،وقهىس ؤؾشاف حذًذة غحر
الضباثً تهخم بيشاؽ اإلااظعت مثل اإلاىكماث غحر الحيىمُت الىاشؿت في مجاٌ خماًت البِئت ؤلاوعان،
العلؿاث العمىمُت ،وظاثل ؤلاعالم واإلاجخمع .لم ٌعذ هكام حعُحر الجىدة وخذه وافُا لخدلُم ؤهذاف
اإلااظعت ،بل ضاسث بداحت بلى ؤهكمت ؤخشي إلداسة عالكاتها مع هزه ألاؾشاف اإلاهخمت.
وختى ال جخدمل اإلااظعت جيالُف وحهىد بغافُت ،جم بدماج ألاهكمت اإلاخخلفت للجىدة ،البِئت والصحت
في هكام واخذ ًؿلم علُه هكام ؤلاداسة اإلاخياملت.
وَعخمذ هكام ؤلاداسة اإلاخياملت على ملاسبت ؤلاداسة بالىكم والتي حعخمذ عليها مىاضفاث بًضو للجىدة
والبِئت ،ومىاضفت ؤوظاط  18001الخاضت بالصحت والعالمت اإلاهىُت .
وفي الىكذ الحالي ،ؤضبدذ عملُت وغع هكام ؤلاداسة اإلاخياملت مً مخؿلباث جدىٌ اإلااظعاث بلى
ماظعاث جىافعُت ومعخذامت ،على الشغم مً ضعىبت جدلُم رلً والزي ًكهش عبر فشل العذًذ مً
اإلااظعاث في وغع هزا الىكام  ) Ikram, Robert Sroufe, Zhang Qingyu , 2020, p 120).خُث ؤهه
مً الطعب الخدىم في حىاهب الجىدة ،البِئت والعالمت اإلاهىُت في هفغ الىكذ ،بغافت بلى اسجباؽ
الىكام بالحطىٌ على مىاضفاث الجىدة وهى ما ًادي بلى الشحىع عً جىفُزه في خالت فشل الحطىٌ
عليها ،وهى ما خطل للعذًذ مً فشوع ششهت ظىهلغاص الجضاثشٍت.
هزا ما ً لىدها بلى ؾشح العااٌ الشثِس ي الخالي :ماهي العىامل التي حعخبر مفخاح هجاح عملُت وغع هكام
ؤلاداسة اإلاخياملت في اإلااظعاث الجضاثشٍت؟
ولإلحابت على العااٌ الشثِس ي كمىا بىغع مجمىعت مً فشغُاث الذساظت باالعخماد على دساظت ظابلت
كامذ بها الجمعُت الفشوعُت للخلُِغAFNOR :
الفشغُت ٌ : 1عخبر التزام ؤلاداسة العلُا (كُادة الىكام) ؤخذ عىامل هجاح هكام IMS
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الفشغُت ٌ :2عخبر بششان العماٌ في مششوع هكام  IMSعبر جدفحزهم واكىاعهم بإهمُخه وغشوسة وغعه
وجىفُزه ،ؤخذ عىامل هجاح هكامIMS.
الفشغُت الثالثتٌ :عخبر حعذًل وجؿىٍش هكام  IMSبشيل معخمش ؤخذ عىامل هجاح هزا الىكام.
الفشغُت الشابعتً :ادي عذم الفطل بحن وشاؽ اإلااظعت العادي وهكام ؤلاداسة اإلاخياملت الخاص بها بلى
هجاح عملُت وغع وجىفُز هزا الىكام .
ولإلحابت على العااٌ الشثِس ي وبزباث صحت الفشغُاث ظىف هلىم بةحشاء دساظت مُذاهُت هىعُت
حشمل مجمىعت مً اإلااظعاث الجضاثشٍت التي كامذ بىغع هكام ؤلاداسة اإلاخياملت .وظىعخمذ على
ؤظلىب اإلالابلت هطف اإلاىحهت إلاجمىعت مً معاولي الىكام بهزه اإلااظعاث مً ؤحل حمع اإلاعلىماث.
وتهذف هزه الذساظت بلى جدذًذ الىلاؽ الشثِعُت الىاحب مشاعاتها عىذ وغع هكام ؤلاداسة اإلاخياملت
الزي ٌعخبر ؤخذ معخلضماث جىحه اإلااظعت الجضاثشٍت هدى ألاظىاق الخاسحُت خاضت ألاوسوبُت منها،
وىهه ًىفش بداسة حىاهب البِئت ،الجىدة والعالمت اإلاهىُت في هفغ الىكذ.
 .1اإلطار المفاهيمي لنظام اإلدارة المتكاممة
حعزيف هظام إلادارة املخكاملتIntegrated Management System
.2
عشفه ول مً حُل كىاهاس ومىهاس على ؤهه "جىكُم ًػمً بطفت مخىاظلت ؤلاداسة الشامل للجىاهب
الثالزت التي ًخيىن مىه (  (Gillet-Goinard & Monar, 2013,p 7وٍفهم مً هزا الخعشٍف ؤن ؤلاداسة
اإلاخياملت هى بعادة الخىكُم داخل هكام حعُحر اإلااظعت بشيل ٌعمذ باظدُعاب ول مً الجىدة التي
جدلم سغا الضباثً ،والبِئت ،الصحت والعالمت اإلاهىُت بهذف بسغاء حمُع ألاؾشاف اإلاهخمت بيشاؽ
اإلااظعت وصٍادة الفعالُت .
وباإلغافت بلى الخعشٍف العابم ،عشفه ول مً لُفً وماجُى على ؤهه "الخيعُم بحن الجىاهب
اإلاخخلفت لإلداسة ( حىدة ،ؤخالق ،مالُت ،بِئت ...الخ) مً خالٌ همىرج مشترن وشامل الًازش ظلبا على
خطاثظ هزه الجىاهب(Lévêque & Mathieu, 2003, p 9)".
الخاضت باإلاطادكت على اإلاىاضفاث الذولُت والخابعت للجمعُت الفشوعُت
هما عشفخه ماظعت
للخلُِغ ،على ؤهه " ههج شامل إلاعاهمت اإلااظعت في جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت ،بشيل ًػمً بسغاء
الضباثً ،غمان صحت وظالمت العماٌ ،والخدىم في آزاس اإلااظعت ججاه البِئت الؿبُعُت (AFAQ,
2014)".
وٍلىم هزا الىكام على ملاسبت الخدعحن اإلاعخمش التي حعخمذ عليها مىاضفاث بًضو  ،9001بًضو 14001
و ؤوظاط  ،18001وخعب اإلاىاضفت بًضو  9001فةهه " ًخىحب على اإلااظعت جدعحن فعالُت هكامها
ؤلاداسي بطفت داثمت ،باظخعماٌ العُاظاث ،ألاهذاف ،هخاثج عملُت الخذكُم ،جدلُل اإلاعؿُاث،
ؤلاحشاءاث الخصحُدُت والىكاثُت ،باإلغافت بلى مشاحعت ؤلاداسة(Giesen,2013, p 82) ".
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ووان قهىس خللت دًمُىغ للخدعحن اإلاعخمش همذخل لدعُحر الجىدة داخل اإلااظعت خُث كام
بخؿىٍشه الباخث ادواسد دًمُىغ ، Edward Demingزم جم الاعخماد عليها في العذًذ مً همارج ؤهكمت
ؤلاداسة داخل اإلااظعت .
وٍؿلم على خللت الخدعحن اإلاعخمش لذًمُىغ " همىرج " PDCAباعخباس ؤن ول خشف مً الحشوف
ألاسبعت ًشمض لخؿىة معُىت ،هما هى مىضح في الشيل اإلاىالي:
الشكل  :1حلقة التحسين المستمر لديمينغ )(PDCA Cycle
)Do (D

)Check (C

sécurité,

qualité,

management:

de

)Plan (P

)Act (A

intégré

Source: Faucher, S. (2006). Système
environnement. Afnor. P :10.

هما ًخؿلب وغع هكام ؤلاداسة اإلاخياملت الاظخجابت للىكام الخىزُلي التي جىظ علُه اإلاىاضفاث اًضو
 9001الخاضت بالجىدة واًضو  14001الخاضت بالبِئت .وٍىضح الشيل اإلاىالي ؤهم الىزاثم الىاحب
بداستها داخل اإلااظعت.
الشكل : 2هيكلة نظام التوثيق

Manuel

Source: Faucher, S. (2006). Système intégré de management: qualité, sécurité,
environnement. Afnor. P :175.
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وٍدذد دلُل هكام ؤلاداسة اإلاخياملت ) (Manual of IMSظُاظت وؤهذاف اإلااظعت في مجاٌ الجىدة،
البِئت والصحت والعالمت اإلاهىُت ،وٍلذم وضفا لخىكُم اإلااظعت وفلا إلابذؤ ؤلاداسة بالعملُاث على شيل
خشٍؿت ) ، (Cartography) (Lévêque & Mathieu, 2003, P42هما ًدذد هؿاق ؤو مجاٌ جؿبُم
هكام ؤلاداسة اإلاخياملت داخل اإلااظعت.
هما جىظ اإلاىاضفاث الثالر اإلاشجبؿت بالىكام على غشوسة جىفش مجمىعت مً الىزاثم مثل :ؤلاحشاءاث
اإلاىخىبت وؾشق جىفُز ألاعماٌ لػمان كُام العماٌ باإلاهام بؿشٍلت ظلُمت ومىخذة ،بغافت بلى بؿاكت
اإلاىطب ،دفتر الششوؽ ،اظخماساث خاضت (مثل جلً اإلاخعللت باإلعالن عً الحىادر).
 .2 2دوافع وضع وجىفيذ هظام إلادارة املخكاملت
وبعذ جلذًم مفهىم هزا الىكام وميىهاجه ،ججذس بىا ؤلاشاسة بلى ألاظباب التي ؤدث قهىسه
والاعخماد علُه بشيل متزاًذ في اإلااظعاث على معخىي العالم.
عىذما بذؤث اإلااظعاث في جىفُز عملُت حعُحر الجىدة والبِئت ،وان الدعائٌ اإلاؿشوح " هل
جػع اإلااظعت دلُل واخذ ؤم بزىان؟" باعخباس ؤن اإلاىاضفاث الذولُت "بًضو" جػع الذلُل
()Manualغمً مخؿلباث ول مً هكامي حعُحر البِئت والجىدة ،وهفغ العااٌ جىشس مع بذؤ جؿبُم
هكام الصحت والعالمت اإلاهىُت الزي ًخػمً دلُال خاص به.
وليىن ألاهكمت الثالث جخىافم فُما بُنها ( )compatibleفةهه جىحذ بمياهُت لذمجها في هكام
واخذ ،وهى ما ٌعمذ للماظعت التي حعحر البِئت ،الجىدة والعالمت اإلاهىُت مً وغع دلُل واخذ
ومعاوٌ واخذ عىع زالر .هما جدلم عملُت الذمج مجمىعت مً اإلاضاًا الاخشي باليعبت للماظعت،
هلخظ ؤهمها فُما ًلي( :)Ordre Français des experts comptables, 2008, p231
 -1دمج ألاهكمت الفشعُت الثالث ٌعمذ بخلشٍب اإلاعاوٌ عنها مً ؤلاداسة العامت ،هما ٌعمذ بخىُُف
هزه ألاهكمت (حىدة ،بِئت ،صحت وظالمت مهىُت) مع الىكام العام إلداسة اإلااظعت.
-2هما ًللل هزا الذمج مً الخػاسب والخعاسع بحن ألاهكمت الفشعُت الثالزت ،والتي مً شإجها ؤن
جىعىغ ظلبا عل الىخاثج اإلادللت.
ٌ-3عمذ بخفادي الطشاعاث اإلادخملت ،وجىشَغ مبذؤ الفطل بحن اإلاعاولُاث ،وجخفُؼ جيالُف
ؤلاداسة.
ٌ -4عاعذ على بىاء سئٍت شاملت إلاخخلف ألاهذاف الاكخطادًت واظتراجُجُاث الجىدة ،البِئت ،الصحت
والعالمت اإلاهىُت ،وَعمذ بخىكع الخغحراث الحاضلت في هزه اإلاجاالث والاظخجابت لها ،باإلغافت بلى
الخدعحن اإلاعخمش لهزه ألاهكمت الفشعُت وصٍادة فعالُتها.
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هما ًمىذ هزا هكام حعُحر اإلاخياملت للماظعت حمُع مضاًا ألاهكمت الفشعُت ،خُث ٌعمذ لها
ببىاء عالكت حُذة مع حمُع ألاؾشاف اإلاهخمت مً معاهمحن ،بىىن ،عماٌ ،ظلؿاث عمىمُت ،صباثً،
مىسدًً و اإلاجخمع بطفت عامت ،باإلغافت بلى ججىُبها الخيالُف الىاججت عً الال حىدة ،الحىادر
البُئُت واإلاهىُت.
ومً هاخُت ؤخشي ،فةن اإلااظعت بذمجها لهزه ألاهكمت (هكام ؤلاداسة اإلاخياملت) جضٍذ مً
فعالُت الخيىًٍ وجللل مً جيالُفه ،هما جضٍذ مً ألاداء الفشدي للعماٌ .فيل مهمت للخىفُز جخػمً
حىاهبا مخخلفت (حىدة ،بِئت ،صحت وظالمت مهىُت) بشيل غحر كابل للفطل ،وهى ما ًجعذه العامل في
الحشواث والعملُاث التي ًلىم بها لخىفُز هزه اإلاهمت (.)Ullmann, 2002 , p 6-7
ومً بحن ألاظباب التي ججعل اإلااظعت جخجه بلى هزا الىكام ،وىن هزا ألاخحر ًمثل كىة دفع
حذًذة للماظعت ،وجدذي حذًذ جلىم اإلااظعت بشفعه ،مما ًادي بلى جدفحز وججىُذ العماٌ وؤلاداسة.
باعخباس ؤن اإلااظعت حعِش ظاعاث مً اإلاجذ ؤزىاء ظعيها للحطىٌ على شهادة اإلاطادكت ؤو ؤي مششوع
آخش حهذف بلى الحفاف على مىدعباتها وجؿىٍشها اإلاهمت (.)Ullmann, 2002, p 7
 3.2عزاقيل وصعوباث جىفيذ هظام إلادارة املخكاملت
وعلى الشغم مً مضاًا الذمج بحن ؤهكمت بداسة الجىدة ،البِئت والعالمت اإلاهىُت بال ؤن اإلااظعت
عليها بدسان الطعىباث واإلاشاول التي ًمىً مىاحهتها عىذ وغعها لهزا الىكام اإلاخياملت .خُث ًخػمً
جىفُز هكام ؤلاداسة اإلاخياملت مجمىعت مً ألاخؿاء واإلاخاؾش التي ًجب معشفتها كبل البذء في الخىفُز مً
ؤحل جفادحها ومىاحهتها في خاٌ خذوثها .وظىف هلذم فُما ًلي ؤهم هزه ألاخؿاء والخجاوصاث التي ٌعخبر
جفادحها جدذًا مً جدذًاث جؿبُم هزا الىكام (:)Lévêque & Mathieu, 2003, p 52
 .1همالُت هكام ؤلاداسة اإلاخياملت :خُث ٌعخبر هكام ؤلاداسة اإلاخياملت وامال على الىسق (هكشٍا)،
وجادي هزه الىكشة بلى الجمىد وفشل جؿبُم هزا الىكام الزي ًلىم ؤضال على مبذؤ الخدعحن
اإلاعخمش.
 .2بحروكشاؾُت هكام ؤلاداسة اإلاخياملت :على الشغم مً ؤن الخىزُم هى ؤخذ مخؿلباث هكام ؤلاداسة
اإلاخياملت ،بلى ؤن عذم الفهم الجُذ للمعحرًً والعاملحن لهً ،ادي بلى صٍادة الخيالُف والجهىد
اإلابزولت في عملُت حسجُل وؤسشفت هزه الىزاثم وصٍادة الىفاًاث اإلاخعللت بىظاثـ الدسجُل
والخخضًٍ (جإزحر على البِئت) ،وهى ما ال ًخفم مع ؤهذاف هكام ؤلاداسة اإلاخياملت اإلاخعللت
باالظخغالٌ الششُذ للمىاسد والحفاف على البِئت.
 .3اإلابالغت في الخفطُل :على الشغم مً ؤهمُت بعذاد وجىزُم الاحشاءاث وؤظالُب العمل اإلاخخلفت
التي جخػمً حمُع جفاضُل جىفُز وشاؽ معحن باليعبت لىكام ؤلاداسة اإلاخياملت ،بلى ؤن رلً
كذ ًادي بلى جلُُذ اإلاىفزًً للعملُاث وجللُظ سوح اإلابادسة والابذاع لذحهم ،مما ٌعبب
حمىد الىكام وبغعاف فعالُت العماٌ.
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 .4الاخخياس :كذ ًادي جؿبُم هكام ؤلاداسة اإلاخياملت بلى اهفشاد ممثلي الجىدة ،البِئت والعالمت
اإلاهىُت داخل اإلااظعت بعملُت ببذاء الشؤي وجلذًم الخىحيهاث والاسشاداث ومىاكشت مخخلف
اللػاًا اإلاخعللت بهزا الىكام ،وهى ما ٌعذ خؿش هبحرا حهذد هجاح هزا ألاخحر.
 .5اخخطاس ألاهذاف في هذف واخذ :هكشا إلمياهُت اإلاطادكت على هكام ؤلاداسة اإلاخياملت وؤهمُت
رلً باليعبت للماظعت ،فةن ؤخذ ؤهبر اإلاخاؾش التي جخعشع لها اإلااظعت هى الترهحز على
هذف واخذ ًخمثل في اإلاطادكت (خلم الخخىٍج باإلاُذالُت) ،في خحن ؤن الهذف ألاظاس ي هى
هجاح جىفُز هكام ؤلاداسة اإلاخياملت وبسغاء ألاؾشاف اإلاهخمت ،ولِغ شهادة اإلاطادكت التي حعخبر
هدُجت خخمُت لىجاح الىكام.
 .6ؤلافشاؽ في الحماًت مً اإلاخاؾش :كذ ًادي رلً بلى عشكلت جىفُز بعؼ اليشاؾاث هدُجت
الخىف اإلافشؽ مً وكىع الحىادر وألاخؿاس.
 .7جىُُف اإلااظعت مع اإلاىاضفت :كذ ًادي جؿبُم هكام ؤلاداسة اإلاخياملت بلى قاهشة جلذٌغ
اإلاىاضفاث الذولُت اإلاخعللت بالجىدة ،البِئت والعالمت اإلاهىُت ،في خحن ؤن هزه اإلاىاضفاث
عباسة عً ؤداة.
وَعخبر جفادي هزه ألاخؿاء والخجاوصاث ؤخذ الخدذًاث التي جىاحهها اإلااظعت التي حععى
لخىفُز هكام ؤلاداسة اإلاخياملت .خُث ًخىحب كبل البذء في الخىفُز جدذًذ هزه اإلاخاؾش ،الىكاًت منها
ومعالجتها في خالت خذوثها.
 .4.2عوامل هجاح هظام إلادارة املخكاملت
خعب اإلاىاضفاث الذولُت ( )ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001واإلاخعللت بالجىدة ،البِئت
والعالمت اإلاهىُت ،واجفاكُت الجمعُت الفشوعُت للخلُِغ ()Accord Afnor AC X 50-200التي حعخبر
مشحعا خاص بخؿبُم هكام ؤلاداسة اإلاخياملت ،فةن العامل ألاهم لىجاح هزا الىكام هى الاعخماد على
مفهىم ؤلاداسة بالعملُاث.
وباإلغافت بلى رلً ،جىحذ مجمىعت ؤخشي مً العىامل اإلاعاعذة على هجاح اإلااظعت في وغع هزا
الىكام .ومً ؤهم هزه العىامل:
 .1غمان التزام ؤلاداسة العلُا مً خالٌ الخعبحر هخابُا وشفهُا عً ؤهذاف اإلااظعت اإلاخعللت بجىاهب
الىكام الثالر (حىدة ،بِئت وظالمت مهىُت) ،بغافت بلى الخىاضل مع مخخلف اإلاعخىٍاث داخل الششهت
وحعلُـ الػىء على آلازاس الاًجابُت التي ًخلفها على حمُع الفاعلحن في اإلااظعت وبما في رلً العماٌ .
هما ًجب وشش هزا الالتزام الىخابي داخل حمُع وخذاث وميشأث اإلااظعت(،)Faucher, 2006, p 191
مع بقهاس رلً عملُا مً خالٌ الخذخل الذاثم للمعاوٌ ألاوٌ للماظعت في عملُت وغع وجىفُز هكام
ؤلاداسة اإلاخياملت ،وشعىس العاملحن بإن ؤلاداسة العلُا لم جخعهذ هخابُا او شفهُا فلـ بل جىفز حعهذاتها
عملُا ()Froman , Gey, Bonnifet, Mathieu, 2005 ; Froman , Gey, Bonnifet 2007,p 176
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 .2الجمع بحن الؿمىح والبرغماجُت :لِغ مً الػشوسي كُام بداسة اإلااظعت بخغُحر شامل في خالت جبىيها
هكام بداسي حذًذ ،خُث ًىحذ داخلها مً كبل بعؼ اإلاماسظاث والخؿبُلاث الجُذة واإلاعشفت العملُت
التي مً اإلاهم الحفاف عليها .وٍمىً بحشاء هزا الخغُحر بشيل جذسٍجي وعلى مشاخل ،خُث ًخم اخخُاس
كؿاع ؤو مجاٌ معحن ًخم البذء فُه ،زم الخعمُم على حمُع اللؿاعاث واإلاجاالث ،ورلً بهذف جدلُم
هجاح ظشَع ٌعخبر غشوسٍا لىجاح ول الىكام ؤلاداسي ( .)PEA Consulting, 2014
 .3ألاولىٍت للعىامل البششٍت والخىكُمُت في كُادة الخغُحر :مً ؤحل غمان مشاسهت حمُع ؤفشاد
اإلااظعت في عملُت الخغُحر اإلاخمثل في وغع هكام ؤلاداسة ،مً الػشوسي فهم هاالء لألهذاف وبدساههم
بإن هجاح ً IMSخعلم بالجمُع ولِغ ؤلاداسة العلُا فلـ .بغافت بلى الحشص على جىكُم اإلااظعت
بشيل ٌعمذ بالخيعُم والخيامل بحن العملُاث اإلاخخلفت وجدفحز العماٌ(.)PEA Consulting, 2014
 .4اللُاط والخلُُمً :جب بداسة عملُت وغع وجىفُز هكام ؤلاداسة على شيل مششوع جدذ بششاف
ؤلاداسة العلُا للماظعت ،خُث ًخم وغع اإلااششاث كبل البذء في هزه العملُت ومخابعتها بطفت مىخكمت
ومعخمشة .هما ٌعخدعً اللُام بعملُاث جلُُم دوسٍت لىكام ؤلاداسة (جذكُم داخلي ،الخلُُم الزاحي،
اإلاعىخاث ؤو الاظخلطاءاث الذاخلُت) ،مع ؤهمُت ألاخز بىحهت هكش خاسحُت ( ماظعاث اإلاطادكت
ومياجب الخذكُم).
 .5عذم الاظخعجاٌ في وغع وجىفُز الىكام :ال ًجب وغع  IMSوجىفُزه بشيل مدعشع بغُت الحطىٌ
على شهاداث الاعخماد الذولُت واإلادلُت ،فُجب بعؿاء الىكذ اليافي ليل مشخلت مً مشاخل جؿبُم
هكام ؤلاداسة اإلاخياملت والتي جىاولىاها في اإلابدث العابم .خُث ٌعخبر مششوع  IMSحغُحرا جىكُمُا
وزلافُا داخل اإلااظعت لزلً ًجب تهُئت الكشوف اإلاالثمت ،زم البذء في جىفُزه بشيل جذسٍجي.
وٍمىً جلخُظ عىامل هجاح هكام  IMSفي الجذوٌ اإلاىالي ،والزي ٌعخبر ؤظاظا في جدلُلىا لىخاثج
الذساظت اإلاُذاهُت الىىعُت التي كمىا بها.
الجدول  :1قاموس املصطلحاث املخعلقت بعوامل هجاح هظام إلادارة املخكاملت
الخعزيف
املصطلح
التزام إلادارة العليا

ًخجعذ رلً في - :الخعهذ بخدلُم ألاهذاف اإلاشجبؿت بالىكام في ظُاظت اإلااظعت
 جىفحر الامياهُاث اإلاالُت ،البششٍت ... ،الخ. اإلاخابعت اإلاعخمشة لعحر هكام ؤلاداسة اإلاخياملت مً كبل ؤلاداسة العلُا والخذخل لحلاإلاشاول والجزاعاث.

إلادارة بالعملياث

جلعُم الىكام بلى مجمىعت مً العملُاث (خُث جمثل ول عملُت وقُفت معُىت).

قيادة الىظام

حعُحن معاوٌ لىكام  IMSوكادة للعملُاث مع غشوسة جىفش الىفاءاث اإلاؿلىبت لشغل هزا
اإلاىطب فيهم.
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الجمع بين الطموح والبرغماجيت

مشاركت جميع أفزاد املؤشصت
في الخغيير
القياس والخقييم

ضزورة الوقت

لِغ مً الػشوسي كُام بداسة اإلااظعت بخغُحر شامل في خالت جبىيها هكام حعُحري حذًذ،
خُث ًىحذ داخلها مً كبل بعؼ اإلاماسظاث والخؿبُلاث الجُذة واإلاعشفت العملُت التي مً
اإلاهم الحفاف عليها.
مً الػشوسي فهم العماٌ في حمُع اإلاعخىٍاث لألهذاف ومشاسجىهم في وغعها.
اللُام بعملُاث جلُُم دوسٍت لىكام ؤلاداسة (جذكُم داخلي ،الخلُُم الزاحي ،اإلاعىخاث ؤو
الاظخلطاءاث الذاخلُت) ،مع ؤهمُت ألاخز بىحهت هكش خاسحُت ( ماظعاث اإلاطادكت ومياجب
الخذكُم)
ال ًجب وغع هكام ؤلاداسة اإلاخياملت وجىفُزه بشيل مدعشع ،خُث ًجب بعؿاء الىكذ اليافي
ليل مشخلت مً مشاخل جؿبُم هكام ؤلاداسة اإلاخياملت.

املصدر :مً بعذاد الباخثحن .
 .3مىهجيت الدراشت امليداهيت
اعخمذها على مطذس سثِس ي ًخمثل في اإلالابلت الفشدًت اإلاعملت هطف اإلاىحهت (ؤهكش اإلالحم )1
ولخدلُل هخاثج هزه الذساظت ظىف وعخمذ على كامىط هكشي للمطؿلحاث كمىا بةعذاده بىاءا على
اإلاعلىماث اإلاخىضل بليها في الجاهب الىكشي .وظدخػمً عملُت جدلُل هخاثج الذساظت الخدلُل ألافلي،
الخدلُل العمىدي واإلالاسهت بحن هخاثج الذساظت اإلاُذاهُت واللامىط الخجشٍبي الخاص باإلاطؿلحاث
الىكشي). (Hlady Rispal, 2002, p138-141
وشملذ عُىت الذساظت الىىعُت (اإلالابلت الفشدًت) ؤسبعت معاولحن ميلفحن بىكام ؤلاداسة
اإلاخياملتٌ ،شتروىن في الخطاثظ اإلاخعللت بؿبُعت العمل ،اإلاعخىي اإلانهي ،اإلاعخىي الذساس ي وألاكذمُت
في اإلااظعت ،خُث جخجاوص مذة جىاحذ ألاشخاص الزًً جمذ ملابلتهم  6ظىىاث داخل اإلااظعت.
ومً خالٌ جدلُل هخاثج اإلالابلت اجطح لىا ؤن العُىت جػمً ؤهثى واخذة وزالر روىس ،وفُما
ًخعلم باإلاعخىي العلمي فةجها حشيلذ مً ( )03مهىذظحن و( )01خاضل على شهادة لِعاوغ وفُما ًلي
حذوٌ ًىضح بعؼ خطاثظ ألاشخاص اإلالابلحن:
الجدول  :2خصائص أفزاد عيىت الدراشت الىوعيت
املؤشصت

املىصب

الجيض

الشهادة
الجامعيت

املهام املكلف بها

جكويً خاص
بىظام IMS

1

GRTE

ميعم

ؤهثى

لِعاوغ

كُادة هكام IMS

وعم

2

INERGA

معاعذ مذًش عام

رهش

مهىذط

كُادة هكام IMS

وعم

3

NAFTAL

سثِغ مجمىعت

رهش

مهىذط

كُادة هكام IMS

وعم

4

TRANSMEX

معاعذ مذًش عام

رهش

مهىذط

كُادة هكام IMS

وعم

املصدر :مً بعذاد الباخثحن باالعخماد على هخاثج اإلالابلت الفشدًت.
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وعلى الشغم مً اخخالف اظم اإلاىطب بلى ؤن حمُع ألاشخاص الزًً جم اظخجىابهم ًمثلىن
كُادة هكام  IMSوجللىا جيىٍىا خاضا في اإلاىاضفاث الذولُت للجىدة ،البِئت والصحت والعالمت اإلاهىُت.
 .4هخائج ومىاقشت
ال بذ مً الخؿشق بلى ؤهم بحاباث معاولي ؤهكمت  IMSفي اإلااظعاث اإلاذسوظت ،والتي كذمىا
فيها بعؼ العىامل التي حعخبر مفاجُذ هجاح هكام ؤلاداسة اإلاخياملت ،ورلً خعب الخبرة اإلاُذاهُت التي
اهدعبىها خالٌ جىليهم كُادة هزا الىكام مىز ؤهثر مً  6ظىىاث.
الجدول  3ملخص اقتراخاث املقابالث الفزدًت املخعلقت بعوامل هجاح هظام IMS
املؤشصت
GRTE

INERGA

اقتراخاث لضمان هجاح وضع IMS
-

جيىًٍ وجىعُت ؤلاؾاساث والعماٌ.

-

الحطىٌ على هكام معلىماث مذمج لإلداسة ).(ERP

-

التزام ؤلاداسة العلُا (الشثِغ اإلاذًش العام) مخبىعت باإلؾاساث العامُت (فشٍم الشثِغ
اإلاذًش العام).
جىفش الصخظ اإلاعحن همعاوٌ لىكام ؤلاداسة اإلاخياملت على مجمىعت مً الخطاثظ
واإلامحزاث ؤهمها :مهاسة الاجطاٌ ،اإلاعشفت الجُذة لؿبُعت وشاؽ اإلااظعت وؤلاإلاام
باإلاىاضفاث الذولُت خاضت في مجاٌ الجىدة ،البِئت والصحت والعالمت اإلاهىُت،
بغافت بلى جمحزه بالطبر واإلاثابشة هدُجت لطعىبت اكىاع وججىُذ مخخلف العماٌ
وؤلاؾاساث داخل اإلااظعت وهثرة العشاكُل التي جىاحه معاوٌ مششوع .IMS
عذم الدعشع وبعؿاء ول مشخلت مً مشاخل مششوع هكام ؤلاداسة اإلاخياملت الىكذ
والامياهاث الالصمت لإلهجاص وخاضت اإلاشخلت ألاولى (الخدػحر) التي حهملها العذًذ مً
اإلايلفحن بىغع هزا الىىع مً اإلاشاسَع ( 5ظىىاث مىز الاهؿالق في اإلاششوع بلى
الحطىٌ على شهادة اإلاطادكت) .
حعل الحطىٌ على شهادة اإلاطادكت هدُجت ولِغ غاًت لعملُت وغع وجىفُز هكام
ؤلاداسة اإلاخياملت .خُث ال ًجب اللُام بهزه العملُت مً ؤحل الحطىٌ على شهادة
معُىت وبهما لخدلُم ؤهذاف اإلااظعت مً خالٌ خلم عالكاث حُذة مع حمُع
ألاؾشاف ؤصحاب اإلاطالح.
الحشص على حصجُع وجدفحز العماٌ وؤلاؾاساث خاضت بعؼ جدلُم اهجاصاث.

-

غشوسة اهخلاء شخظ ًمخلً الىفاءة والذساًت الالصمخحن باإلاىاضفاث اللُاظُت
للجىدة ،البِئت ،الصحت والعالمت اإلاهىُت وحعُىه هعاوٌ للمششوع .فلاثذ هكام
ؤلاداسة اإلاخياملت له دوس هبحر في هجاخه.
جمخع معاوٌ اإلاششوع بمهاساث الاجطاٌ واللذسة على جبعُـ اللغت خاضت عىذ
مخاؾبخه للعماٌ.
جمحز معاوٌ اإلاششوع بالطبر واللذسة على العمل لعاعاث ؾىٍلت.
التزام ؤلاداسة العلُا مً خالٌ جىفحرها للمىاسد والامياهُاث الالصم لىجاح مششوع هكام

-

-

-

TRASMEX

-

P-ISSN: 2716-7690 / Dec 2020

32

عىامل هجاح عملُت جؿبُم هكام ؤلاداسة اإلاخياملت
-

NAFTAL
فشع الىكىد

-

ؤلاداسة اإلاخياملت.
غشوسة جخطُظ الىكذ اليافي لىغع العملُاث وجطمُم الاحشاءاث اإلايىهت لىكام
ؤلاداسة اإلاخياملت ،مع غشوسة جىفش مجمىعت مً اإلااهالث في ألاشخاص اإلايلفحن
بالخطمُم ومنها :معشفت ؾبُعت اليشاؽ اإلاشجبـ بالعملُت ؤو ؤلاحشاء اإلاشاد جطمُمه،
معشفت مخؿلباث اإلاىاضفاث الذولُت بًضو  9001و 14001وؤوظاط .18001
بششان ؤلاداسة العلُا والتزامها بدىفُز هكام ؤلاداسة اإلاخياملت :واإلالطىد هىا لِغ جىفحر
الامياهُاث والىظاثل فلـ ،بل اإلاخابعت الُىمُت لحعً ظحر هكام ؤلاداسة اإلاخياملت.
وغع هكام ؤلاداسة اإلاخياملت غمً اليشاؽ العادي للماظعت وعذم الفطل بُنهما،
خُث ال ًجب حعُحره همششوع معخلل عً وشاؽ اإلااظعت.
اإلاذًش العام مؿالب بالخذخل لحل الجزاعاث بحن مخخلف العملُاث ؤو بحن ألافشاد.
بششان العماٌ )  (Employee involvementمً خالٌ جفعُل وشاؾاث الخيىًٍ،
الخدعِغ والشكابت.

املصدر :مً بعذاد الباخثحن باالعخماد على اإلالابلت الفشدًت هطف اإلاىحهت (اإلالحم .)1

ًكهش لىا مً خالٌ الجذوٌ العابم مجمىعت مً عىامل هجاح هكام IMSخعب سؤي معاولي
ألاهكمت في اإلااظعاث اإلاذسوظت والزًً ًمخليىن خبرة مُذاهُت في هزا اإلاجاٌ
كمىا مً خالٌ اإلالابلت الفشدًت هطف اإلاىحهت (الذساظت الىىعُت) بؿشح ظااٌ على معاولي
الىكام خىٌ عىامل الىجاح اإلاخعللت بىكام  IMSوحاء رهش التزام ؤلاداسة العلُا في ؤهثر مً مشة ظىاء
وان رلً مباششة ؤو مً خالٌ رهش مكاهش هزا الالتزام (ؤهكش الجذوٌ سكم .)3
وباإلالاسهت بحن اللامىط الىكشي للمطؿلحاث (حذوٌ سكم  )1وبُاهاث اإلالابلت الفشدًت هطف
اإلاىحهت هجذ ؤن زالزت معاولحن مً ؤضل ؤسبعت اعخبروا ؤن التزام ؤلاداسة ؤهم عامل مً عىامل هجاح
هكام ؤلاداسة اإلاخياملت في اإلااظعت الجضاثشٍت وهى ما ًثبذ صحت الفشغُت ألاولى ،وٍخجعذ هزا الالتزام
في :
 الخعبحر الىخابي عً حعهذ ؤلاداسة بخدلُم ؤهذاف اإلااظعت فُما ًخعلم بىكام ؤلاداسة اإلاخياملت. اإلاخابعت الُىمُت لحعً ظحر هكام ؤلاداسة اإلاخياملت والخذخل لحل الجزاعاث والخيعُم بحنمخخلف عملُاث الىكام.
 جىفحر ؤلامياهُاث اإلاالُت ،البششٍت والىظاثل اإلاخعللت بجىاهب خماًت البِئت ،الصحت والعالمتاإلاهىُت (مثل :ؤحهضة ؤلاهزاس ،ؤحهضة بؾفاء الحشاثم ،مخؿـ ؤلاحالء في خالت الؿىاست ،مىافز حعشٍب
الضٍىث واإلاىاد الىُماوٍت....الخ).
وٍكهش لىا مً خالٌ الجذوٌ سكم  3ألاهمُت الىبحرة لخىفش بعؼ الخطاثظ العلمُت والصخطُت
في معاوٌ ؤو كاثذ الىكام خعب بحاباث معاولي الىكام الزًً جمذ ملابلتهم ،ؤهمها:
 اإلاعشفت باإلاىاضفاث الذولُت ليل مً الجىدة ،البِئت ،الصحت والعالمت اإلاهىُت. اإلاعشفت الجُذة ليشاؽ اإلااظعت وخطاثطها.P-ISSN: 2716-7690 / Dec 2020

33

ابزاهيم بوطالب ،مدمد مامون اخمد ابوبكز

 اللذسة على الاجطاٌ ،الطبر ،اإلاثابشة والعمل ألهثر مً  8ظاعاث في الُىم.وخعب هخاثج الذساظت فةن عاملي الخيىًٍ والخدعِغ ؤخذ الششوؽ الشثِعُت لىجاح هكام
ؤلاداسة اإلاخياملت داخل اإلااظعت الجضاثشٍت ،خُث جمذ ؤلاشاسة بليها مً كبل معاولي  IMSإلااظعتي
GRTEو NAFTALالزًً كاما بىغعه غمً ششوؽ هجاح هزا الىكام في اإلااظعت الجضاثشٍت ،خاضت
وؤن العامل الجضاثشي خذًث العهذ بجىاهب حعحر الجىدة ،البِئت والعالمت اإلاهىُت.
لم ًشد رهش عامل بششان العماٌ هإخذ مفاجُذ هجاح  IMSمً كبل معاولي ألاهكمت في
اإلااظعاث اإلاذسوظت ما عذا سثِغ مجمىعت حعُحر الجىدة لششهت هفؿاٌ فشع الىكىد (معاوٌ هكام
) ،IMSوالزي اعخبره بغافت بلى التزام ؤلاداسة العلُا مفاجُذ هجاح هكام  IMSفي اإلااظعت الجضاثشٍت.
ولعل ظبب عذم رهشها بىثرة هى عذم زلت ؤلاداسة العلُا ومعاولي الىكام في كذسة العماٌ خاضت في
اإلاعخىٍاث الخىفُزًت على اإلاشاسهت في وغع ألاهذاف وسظم العُاظاث .ورلً هدُجت لعذم الفهم الجُذ
إلاطؿلح بششان العماٌ ،خُث ًمىً ؤن ًخدلم رلً مً خالٌ جدفحزهم وجىفحر الكشوف اإلاالثمت
لللُام بعملهم ،بغافت بلى اكىاعهم بإن معاس هكام ؤلاداسة اإلاخياملت هى مششوع للجمُع (ومعخىي
جىفُزي) وال ًلخطش على ؤلاداسة العلُا ومعاوٌ  IMSفلـ.
وباليعبت لعامل جدذًث الىكام بشيل اإلاعخمش لم ًشد في بحاباث اإلاعخجىبحن هإخذ عىامل
الىجاح لىكام  ، IMSوعلى الشغم مً رلً بال ؤهه ًمثل ؤخذ الخىضُاث التي جلىم عليها اإلاىاضفاث
الذولُت ) (ISOوالتي حعخبر مشحعا لىكام  IMSاإلاؿبم مً كبل اإلااظعاث الجضاثشٍت اإلاذسوظت ،وبالخالي
فةهه ٌعخبر عامال سثِعُا لىجاح هزا الىكام في اإلااظعاث الجضاثشٍت .وهى ما ًثبذ الفشغُت الثالثت.
وٍجب عذم الفطل بحن هزا الىكام ووشاؽ اإلااظعت ،خُث وكعذ بعؼ اإلااظعاث اإلاذسوظت
في هزا الخؿإ مً خالٌ حعاملها معه همششوع معخلل حععى بلى جىفُزه ،وعلى الشغم مً ؤن هكام
IMSال ٌعىع وشاؽ اإلااظعت بال ؤهه ًجب ان ًيىن حضءا مىه ال مششوعا معخلال.
وبالعىدة بلى الجذوٌ سكم  1فةن ؤخذ الششوؽ الشثِعُت التي وغعها معاوٌ هكام في
ماظعت هفؿاٌ (فشع الىكىد) هى عذم الفطل بحن وشاؽ اإلااظعت العادي وهكام ؤلاداسة اإلاخياملت
الخاص بها ،ألامش الزي ٌعاعذ على جمىحن ؤلاداسة العلُا مً اإلاخابعت الُىمُت لعملُاث الىكام والعحر
العام ليشاؽ اإلااظعت.
وخعب هفغ اإلاعاوٌ ًيىن عذم الفطل بعذم جخطُظ كعم خاص لهزا الىكام في
اإلاحزاهُت وعذم جطيُف الخيالُف اإلاخعللت به في خعاب خاص (في خالت وحىد مداظبت جدلُلُت في
اإلااظعت) ،بل جػمحن الخيالُف اإلاخعللت به داخل الحعاباث واإلاحزاهُت العادًت للماظعت.
وحعخبر ششهت  GRTEالتي فطلذ بحن اليشاؽ العادي وهكام ( IMSمً هاخُت اإلاحزاهُت
وجطيُف الخيالُف في اإلاداظبت الخدلُلُت) اإلااظعت الىخُذة مً بحن اإلااظعاث ألاسبع اإلاذسوظت التي
لم جخدطل على شهادة اإلاطادكت لهزا الىكام ،خُث ؤدي هزا الفطل بلى ضعىبت الخىفُم بحن اليشاؽ
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العادي وهكام  ، IMSوعذم كذسة ؤلاداسة على مخابعت حمُع عملُاث الىكام ورلً إلعؿائها ألاولىٍت
لحل اإلاشاول اإلاخخلفت اإلاخعللت بيشاؾها على خعاب الىكام ،ورلً لطعىبت وؤهمُت هزا اليشاؽ
اإلاخمثل في حعُحر شبىت هلل الىهشباء (مثل اهلؿاعاث الخُاس في شبىت الػغـ العالي  )Black- outوهى
ما حعل معاوٌ الىكام الزي كمىا بملابلخه ًذسج اإلاخؿـ الاظخعجالي لهزه الششهت غمً ؤهم
ألاخذار التي عشفتها الششهت ،وهى ما ًكهشه الجذوٌ ؤدهاه.
الجدول  :4مقطع مً هص املقابلت الفزدًت هصف املوجهت

المصدر :من اعداد الباحثين اعتمادا على جدول نصوص المقابلة الفردية.

وٍمىً اللىٌ ؤن الفطل بحن اليشاؽ العادي وهكام ٌ IMSعخبر ؤخذ ألاظباب اإلاادًت بلى عذم
هجاح ششهت  GRTEفي اإلاطادكت على حمُع ألاهكمت الفشعُت اإلايىهت لهزا الىكام ،خُث اهخفذ
باإلاطادكت على هكام حعُحر الجىدة ظىت  ،2010ؤما ؤهكمت حعُحر البِئت والعالمت اإلاهىُت فةن جلاسٍش
الخذكُم ألابُؼ الخاص باإلاطادكت ؤزبذ عذم حاهضٍتها ،وهى ما حعل ؤلاداسة مىز ظىت  2013جفىش في
الاهخفاء بالجىدة والتراحع عً جؿبُم هكام ؤلاداسة اإلاخياملت.
وبالخالي فةن عذم الفطل بحن اليشاؽ العادي للماظعت وهكام ؤلاداسة اإلاخياملت ؤخذ عىامل
هجاح هزا ألاخحر في اإلااظعت الجضاثشٍت ،وهى ما ًثبذ صحت الفشغُت الشابعت.

 .5خاجمت:
ؤقهشث الذساظت اإلاُذاهُت الىىعُت مجمىعت مً العىامل اإلافخاخُت لىجاح هكام ؤلاداسة
اإلاخياملت باإلااظعت .خُث ٌعاعذ جىفشها على ججاوص ضعىباث جىفُز هزا الىكام في بِئت
اإلااظعاث الجضاثشٍت .وجخمثل هزه العىامل في:
 التزام ؤلاداسة العلُا :وَعبر عً رلً هخابُا في ظُاظت اإلااظعت هما ًخجعذ مً خالٌ
جىفحر الامياهُاث واإلاىاسد الالصمت ومخابعت جىصَعها.
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اعؿاء ؤهمُت خاضت إلاشخلت الخدػحر للىكام وعذم الاظخعجاٌ بالبذء في جطمُم
احشاءاث الىكام وجىفُزها .وٍيىن رلً عبر جخطُظ الىكذ الالصم للخيىًٍ والخدعحن
بإهمُت جبجي حىاهب الجىدة ،البِئت والعالمت اإلاهىُت وششح ما ٌعىد به رلً على العماٌ
واإلااظعت.
بششان العماٌ في عملُت جطمُم الىكام خُث ٌعمذ رلً بخدفحزهم وغمان اهذماحهم
في عملُت وغع وجىفُز هكام .IMS
جدذًث الىكام بشيل اإلاعخمش باالعخماد على مبذؤ الخدعحن اإلاعخمش (خللت دًمُىغ).
عذم الفطل بحن اليشاؽ العادي للماظعت وهكام ؤلاداسة اإلاخياملت ختى ال ٌعخبر عمل
اغافي مً كبل العماٌ .

وٍمىً الاظخفادة مً هزه الىخاثج اإلاخمثلت في عىامل هجاح هكام IMSفي مجاٌ بداسة
حىاهب البِئت ،الجىدة والعالمت اإلاهىُت في اإلااظعاث الجضاثشٍت ،وفي خطىٌ هزه اإلااظعاث
على الاعخماداث الذولُت اإلاخعللت بهزه الجىاهب الثالر .خاضت وؤن العذًذ مً اإلااظعاث
الجضاثشٍت فشلذ في الحطىٌ على اعخماد هكم بداسة البِئت وبداسة الصحت والعالمت اإلاهىُت.
هما ًفخذ هزا البدث اإلاجاٌ ؤمام دساظاث ؤخشي في مجاٌ دساظت ؤزش هزا الىكام على
ؤداء اإلااظعت الدعىٍلي ،وفي مجاٌ اوعياظاث جؿبُم الىكام على جىكُم اإلااظعاث.
 .5قائمت املزاجع:
1. Ikram, M., Sroufe, R., & Zhang, Q. (2020). Prioritizing and overcoming barriers
to integrated management system (IMS) implementation using AHP and GTOPSIS. Journal of Cleaner Production, 254, 120121.
2. Gillet-Goinard, F., & Monar, C. (2013). Qualité, santé-sécurité, environnement.
Dunod.
3. Lévêque, L et Mathieu, S. (2003) Les clés du management intégré, AFNOR.
4. AFAQ Certification, Qualité, Sécurité, Environnement Systèmes de Management
Intégrés, http://www.aeroparc-belfort.fr/IMG/pdf/QSE.pdf, vu le 20/02/2014 .
5. Giesen, E. (2013). Démarche qualité et norme ISO 9001: une culture managériale
appliquée à la recherche. IRD éditions.
6. Ordre Français des experts-comptables. (2008) . La gestion environnemental
levier de performance pour l’entreprise. DUNOD éditions.
7. Faucher, S. (2006). Système intégré de management: qualité, sécurité,
environnement. Afnor.
8. Ullmann G. (2002). Le manuel pratique des systèmes de management QES
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10. Hlady Rispal M. (2002). La méthode des cas (Application a la recherche en
gestion, De Boeck Université éditions. 1er édition.
11. PEA Consulting, Améliorez vos performances en dynamisant votre système de
management,
Paris,
le
lien
:
peaconsulting.areva.com/peaconsulting/.../PEA_avis_expert_SDM.pdf, vu le 21/03/2014.

امللحق  1دليل املقابلت الفزدًت هصف املوجت
جمهيد
شيدحي ،شيدي
شكزا على اشخقبالكم لىا ،وجخصيص جزء مً وقخكم لهذه املقابلت التي جدخل في إطار إعداد بدث خول موضوع
"عوامل هجاح هظام إلادارة املخكاملتة في املؤشصت الجزائزيت".
مع إلاشارة إل أهىا هضمً لكم شزيت كل ما ًقال في املقابلت ،كما أن حسجيلىا للحدًث أثىاء املقابلت هو بغاًت
حصهيل وضمان دقت عمليت جمع املعلوماث وجدليلها.
هل لدًكم أي شؤال؟
اإلادىس ألاوٌ :جدذر لىا عً ماظعخىم وعً ألاخذار التي شهذتها خالٌ العشش ظىىاث ألاخحرة.
اإلادىس الثاوي :هل ًمىىىم جلذًم ضىسة عً اإلاىطب الزي حشغلىهه ،وعً مخخلف اإلاهام اإلاىولت الُىم؟
اإلادىس الثالث :خذزىها عً هكام  IMSالزي حععى اإلااظعت ؤن جدطل على شهاداث الاعخماد اإلاخعللت به.
اإلادىس الشابع :هُف كمخم هلُادة لىكام  IMSمً دمج الجىاهب الثالزت (حىدة ،بِئت والعالمت مهىُت).
اإلادىس الخامغ :هل هىان دمج للجىاهب الثالر على معخىي العملُاث وؤلاحشاءاث ؤم ؤن هىان عملُاث واحشاءاث
خاضت بيل حاهب؟
اإلادىس العادط :هل كمخم بعملُاث جيىًٍ للعماٌ خىٌ هكام IMS؟ ،وهل كمخم بدمالث جدعِغ واعالم خىٌ ظُاظت
اإلااظعت وألاهذاف اإلاخعللت بالىكام كبل الششوع في وغعه؟
اإلادىس العابع :هُف حشث عملُت الحطىٌ على شهاداث الاعخماد اإلاخعللت بالىكام؟
اإلادىس الثامً :ماهي الاعخماداث التي جدطلذ عليها اإلااظعت لغاًت آلان؟
اإلادىس الخاظع :خعب ما جشوهه داخل اإلا اظعت بطفخىم مىقفا بها ،هل هىان ؤزش اًجابي للىكام على اإلااظعت لغاًت
الُىم ،وما هى؟
اإلادىس العاشش :هل حعخلذون ؤن اإلااظعت بةمياجها جدلُم حمُع ؤهذافها اإلاخعللت بالىكام؟
اإلادىس الحادي عشش :ما هي الطعىباث والعشاكُل التي واحهخىم ؤزىاء وغع وجىفُز هزا الىكام؟
الخاجمت
اعخمادا على خبرجىم داخل اإلاىكمت  ،ماهي مفاجُذ هجاح عملُت وغع وجىفُز هكام IMS؟ وهُف ًمىً مىاحهت
الطعىباث والعشاكُل وجصحُذ الاهدشافاث؟
شكزا ،لكم على قبول إجزاء هذه املقابلت
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