أ

تحديد العوامل المؤثرة لنظام االدارة البيئية  ISO 14001بوجود ثقافة الجودة
واالنتاج االنظف متغيرات وسيطة على االداء البيئي :دراسة حالة على شركة
المثالية للصناعات الكيماوية
Determine the Factors of Environmental Management
System ISO 14001 in the Existence of Quality Culture and
Cleaner Production as Mediator Variables on
Environmental Performance: Case Study (Al Methaleyah
)for Chemical Industry
اعداد:
خليفة علي خليفة العبدالالت
إشراف:
االستاذ الدكتور محمد عبدالعال النعيمي
الدكتور علي فالح الشوابكة
قدمت هذه الرسالة إستكماالً لمتطلبات للحصول على درجة الماجستير في إدارة
األعمال

قسم إدارة األعمال/كليـة األعمال
جامعة الشرق األوسط
عمان  -األردن
إيار 2015 ،م

ب

ج

د

اإلهداء

أُهدي هذا العمل المتواضع الى الذي قال عز وجل فيهما "وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا"
إلى من تجرعت مر الدواء قبل ان يالمس شفتاي...إلى من وضعتني ومن روحها ،والى من
تأسر جناحي الكسي ار ،والدتي الغالية.
الى الذي كان لي السند األول واألخير للوصول الى ما أنا فيه األن ،والدي العزيز –أطال اهلل
في عمره_
إ لى من كانوا سندي وملجأي  ...إلى قناديل الذكريات وبراعم الحياة إلى من زرعوا بي األمل
والحياة  .....................أخوتي األوفياء.
الى جميع الزمالء واألصدقاء
والى كل من تجمعني بهم مودة ومحبة
الى كل من تذكره ذاكرتي ونسته مذكرتي

ه

الشكر والتقدير

الحمد هلل كما ينبغي لجالل وجهه و عظيم سلطانه.
الحمد هلل قدر عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه
ومداد كلماته.
الحمد هلل على كل النعم التي أنعم بها علينا ومنها
نعمة التوفيق في إتمام هذا العمل المتواضع.
أتقدم بالشكر الخالص و جزيل األمتنان إلى األستاذ
علي
الدكتور "محمد النعيمي" الذي لم يبخل َ
بعلمه وجهده المتواصل وأفكاره القيمة والنيرة وتوجيهاته.
والشكر موصول بالدكتور "علي الشوابكة" على كل الدعم
والمجهود والنصائح والتوجيهات.
وأختم شكري الى كل موظفي شركة المثالية الذين ساعدوني
وقدموا لي المعلومات الالزمة وخاصة األخ الدكتور"عماد الفقهاء".

و

قائمة المحتويات
المحتوى

الرقم

رقم الصفحة

العنوان

ا

نموذج التفويــض

ب

قرار لجنة المناقشة

ج

اإلهداء

د

الشكر والتقدير

ه

قائمة المحتويات

و

قائمة الجداول

ح

قائمة األشكال

ط

قائمة المالحق

ي

الملخص باللغة العربية

ك

الملخص باللغة اإلنجليزية

ل

الفصل األول :مقدمة الدراسة

.1
1.1

تمهيد

1

2.1

مشكلة الد ارسـة وأسئلتها

2

3.1

أهداف الدراسة

3

4.1

أهمية الدراسة

4

5.1

أنموذج الدراسة

5

6.1

فرضيات الدراسة

6

7.1

حدود الدراسة

6

8.1

محددات الدراسة

7

9.1

مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية

8

الفصل الثاني :اإلطار النظري والدراسات السابقة

.2
1.2

المقدمة

10

2.2

مفهوم المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس وأهميتها

11

3.2

ISO 9001

12

ز

4.2

نظام اإلدارة البيئية ISO 14001

13

5.2

االستراتيجيات البيئية

19

6.2

عناصر نظام اإلدارة البيئية ISO 14001

20

7.2

انتقادات لنظام االدارة البيئية ISO 14001

23

8.2

ثقافة الجودة

23

9.2

اإلنتاج األنظف

28

10.2

األداء البيئي

40

11.2

الدراسات السابقة

44

 1.11.2الدراسات السابقة العربية

44

 2.11.2الدراسات السابقة األجنبية

47

 3.11.2ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

53

الفصل الثالث :الطريقة واإلجراءات

.3
1.3

منهج الدراسة

55

2.3

مصادر الدراسة

55

3.3

مجتمع الدراسة

56

4.3

عينة الدراسة

56

5.3

المعالجة اإلحصائية

56

6.3

أداة الدراسة

59

7.3

صدق األستبانة

60

8.3

ثبات األداة

60

9.3

األساليب األحصائية المستخدمة

61

.4

الفصل الرابع :نتائج التحليل األحصائي واختبار الفرضيات

1.4

تحليل نتائج الدراسة

62

2.4

إختبار فرضيات الدراسة

72

.5

الفصل الخامس :االستنتاجات والتوصيات

1.5

مناقشة نتائج الدراسة واألستنتاجات

82

2.5

مناقشة اختبار فرضيات الدراسة

86

ح

3.5

التوصيات

90

قائمة المراجع

92
قائمة الجداول
عنوان الجدول

رقم

رقم الصفحــة

()1-3

توزيع أفراد العينة حسب العمر

56

()2-3

توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

57

()3-3

توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

57

()4-3

توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

58

()5-3

توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة ضمن مجال العمل

58

()6-3

نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة

61

()1-4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات

63

()2-4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتخطيط

64

()3-4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتنفيذ والعمليات

65

()4-4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال الفحص

66

()5-4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمراجعة االدارية

67

()6-4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال ثقافة

68

()7-4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالنتاج األنظف

70

()8-4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألداء البيئي

71

()9-4

اختبار االنحدار البسيط للفرضية االولى

72

( )10-4اختبار االنحدار البسيط للفرضية الثانية

73

( )11-4اختبار االنحدار البسيط للفرضية الثالثة

74

( )12-4قيم مالئمة نموذج الفرضية الرابعة

76

( )13-4قيم المسارات المباشرة ألثر تطبيق معايير ISO

77

( )14-4قيم مالئمة نموذج الفرضية الخامسة

80

( )15-4قيم المسارات المباشرة ألثر تطبيق معايير ISO

80

الحسابية لمجال السياسة البيئية

واإلجراءات التصحيحية

الجودة

14001على االداء البيئي بوجود ثقافة الجودة

ط

14001على االداء البيئي بوجود اإلنتاج األنظف

قائمة األشكال
عنوان الشكل

()1-1

أنموذج الدراسة

رقم الصفحــة
5

رقم الشكل
()1-4

أنموذج أختبار أثر تطبيق معايير ISO 14001على االداء البيئي

75

()2-4

أنموذج أختبار أثر تطبيق معايير ISO 14001على االداء البيئي

بوجود ثقافة الجودة.

بوجود االنتاج االنظف.

79

ي

عنوان الملحق

رقم

رقم الصفحــة
100

()1

االستبانة بصورتها األولية

()2

قائمة أسماء المحكمين

105

()3

االستبانة بصورتها النهائية

106

قائمة المالحق

ك

تحديد العوامل المؤثرة لنظام االدارة البيئية  ISO 14001بوجود ثقافة الجودة واالنتاج
االنظف متغيرات وسيطة على االداء البيئي
إعداد

خليفة علي العبدالالت
إشراف

األستاذ الدكتور محمد عبد العال النعيمي
الدكتور علي فالح الشوابكة

هدفت الدراسة إلى تقييم المواصفة  ISO 14001في شركة المثالية للصناعات الكيماوية وبيان مدى أثرها

عل ــى األداء البيئ ــي للمنظم ــة ،والعمــل عل ــى تطــوير مفه ــوم اإلســتدامة مــن خ ــالل تطبي ــق مف ــاهيم الج ــودة البيئي ــة
وسياســة األنتــاج األنظــف ،كمــا تهــدف إلــى تقــديم وصــيا ة مجموعــة مــن التوصــيات شــهنها أن تزيــد مــن توضــي
مفــاهيم الد ارســة المتعلقــة بتطبيــق بمعــايير  ISO 14001واألداء البيئــي ومتطلبــات التطبيــق لهــذه المفــاهيم فــي
قطاع الشركات الكيماوية ،ونشر وعي عام باإلهتمام في دعم األنتاج األنظف ونشر ثقافة الجودة ،والتعرف على

مستوى الوعي البيئي لدى العاملين في المصنع وأثره على األداء البيئي للمصنع.

بالنسبة للعينة فقد تم اختيار عينة بالطريقة العشوائية ،تكونت من  70موظف تشمل جميع العاملين في شـركة
المثاليــة للصــناعات الكيماويــة فــي المــوقر ،ولتحقيــق أهــداف الد ارســة تــم االعتمــاد علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي،
باستخدام األساليب اإلحصائية للعلوم االجتماعية .SPSS

حيث ظهرت النتائج كاآلتي:
-

تمتلــك شــركة المثاليــة للصــناعات الكيماويــة سياســة بيئيــة ،حي ـ

بتطبيق السياسة البيئية الخاصة بها.
-

تُلــزم الشــركة كافــة العــاملين فيهــا

أظهرت النتائج وجود أثر مباشـر لإلنتـاج األنظـف علـى األداء البيئـي لشـركة المثاليـة للصـناعات الكيماويـة،

كما اتض وجود أثر مباشر لمتغير المراجعة البيئية على متغير اإلنتاج األنظف ،أما متغيرات (السياسات ،الفحص
واإلج ـراءات التصــحيحية ،والتنفيــذ والعمليــات ،والتخطــيط) فقــد بلغــت قــيم األثــر المعيــاري المباشــر لهــا علــى اإلنتــاج

األنظف أكبر من  ،0.05وجميعها لم تكن ذات داللة إحصائية.
-

تلتزم شركة المثالية للصناعات الكيماوية بعمليات الفحص واإلجـراءات التصـحيحية التـي مـن شـهنها تحسـين

عمليات المراجعة والتدقيق البيئي لتحديد المسؤوليات وايصال نتائج األداء البيئي.

في ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة باآلتي:
-

ضـرورة قيـام الجهـات الرقابيــة والتشـريعية فـي األردن بسـن القـوانين والتشـريعات التـي تُلـزم الشــركات

بالقيام بااللتزام بهنظمة اإلدارة البيئية.

ل
ضــرورة اهتمــام الشــركات الصــناعية بالبيئــة والمحافظــة عليهــا والحــد مــن األنشــطة التــي تــؤدي إلــى

-

.التلو بكافة أشكاله وأنواعه وااللتزام بما يسمى باإلنتاج االنظف
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This study aimed to assess the standerd ISO 14001 in methaliyah company for
Chemical Industries and indicate the extent of its impact on the environmental
performance of the organization, and to develop the concept of sustainability
through the application of environmental quality concepts and cleaner production
policy, and aims to provide and develop a set of recommendations that will
increase the clarify the study concepts relating to the application 14001 standards
ISO and the environmental performance and application requirements for these
concepts in the chemical industry sector, and the deployment of a general
awareness and interest in supporting cleaner production and dissemination of a
culture of quality, and to identify the level of environmental awareness among
workers in the plant and its impact on environmental performance.
The sample was selected randomly, consisting of 70 employees include all
employees in methaliyah company for Chemical Industries, and to achieve the
objectives of the study were to rely on descriptive analytical method, using
statistical methods of Social Sciences, SPSS.
The results showed as follows:
- The ideal company for the chemical industry has an environmental
policy, where the company required all employees to apply their own
environmental policy.
- The results showed a direct impact cleaner production on the
environmental performance of the company ideal for the chemical
industry, as it turns out there is a direct impact of the variable
environmental review on cleaner production variable, and the variables
(policies, examination and corrective actions, implementation,
operations, and planning) amounted to direct its normative impact values
on cleaner production greater than 0.05, and all of them it was not
statistically significant
- Is committed to the ideal company for chemical operations examination
and corrective actions that will improve the environmental audits and
audit to determine the responsibilities and the delivery of environmental
performance results.
In light of these results, the researcher recommended the following:
- The need for regulatory and legislative in Jordan to enact laws and
regulations that require companies to carry out the commitment of
environmental management systems.

م
- The necessity of industrial companies and conservation of the
environment and the reduction of activities that lead to pollution in all its
forms and types of and commitment to the so-called cleaner production.
Keywords: Environmental Management System, International Organization for
Standarization ISO, Cleaner Production, Quality Culture, Environmental
Performance.
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الفصل األول:
المقدمة

) (1.1تمهيد
منـذ منتصف القرن الماضي ومع ظهور النهضة العلمية في مجال التواصل واألتصاالت وتوسع
المفاهيم الجديدة بعد الحرب العالمية الثانية مما أدى إلى إحتدام المنافسة بين الشركات ،والتي
أعتمدت على البيئة كمصدر للموارد الضرورية في العملية الصناعية ،ومع ظهور نظم اإلدارة
الحديثة ومواكبة الصناعات للجودة أضحت البيئة طرف مهم في كل جانب من عمليات
الشركات ،لكن تدهور البيئة جعل المنظمات تنظر الى إستراتيجيات بيئية تكفل الحفاظ على
البيئة ).(Paulraj & Dejong, 2010
حي

بدأت المنظمات تستخدم أنظمة أكثر فاعلية وكفاءة لكي تكون قادرة على التنافس

والمحافظة على مستوى األداء األفضل لديها وبالتالي يؤدي ذلك الى تحقيق الرب

وارضاء

الزبائن مع احترام البيئة كمصدر للموارد الطبيعية ،وتعد الجودة العنصر الفارق في تحديد مراكز
المنظمات في المنافسة ،وأصبحت متطلب مهم في تطلعات المنظمات للحفاظ على مواردها
المادية والبشرية وتوظيفها لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية (العزاوي.)2014 ،
ونظ اًر لألهمية القصوى للحفاظ على المواصفات العالمية للجودة ،تم التفكير بعد الحرب العالمية
الثانية ( )1946بإنشاء منظمة تُعنى بالمواصفات وتم عقد أول إجتماع لها في عام  1947في
لندن وأطلق عليها  ،)ISO( International Standard Organizationمصاحباً لمنافسة
شديدة بين المنظمات للحصول على شهاداة  ISOأو الوصول الى تحقيق تلك المقاييس ،وتعتبر
شهادة ( )ISOأداة لقياس الجودة وترشيد األستهالك ،وحسن أستخدام للموارد المتاحة ووسيلة
لتحسين األداء ).(Hwee Nga, 2009

2

وقد تم التطور في إصدار مجموعة كبيرة من المقاييس تخص كل أنواع المواصفات منها
 14001نظام اإلدارة البيئية الذي يخص بحثنا هذا والذي تناولنا فيه أهمية تطبيق معيار
 14001الخاص بالبيئة ،ويهدف نظام اإلدارة البيئية (Environmental Management
) Systemأن تعمل إدارة المنظمة الى خلق وعي في اإلهتمام بالطبيعة والبيئة وتجاوز التركيز
على الربحية ).(Posmas, et. al. 2011
تكمن مشكلة الدراسة في تقييم نظام إدارة الجودة البيئية  ISO 14001في شركة المثالية
للصناعت الكيماوية العاملة في األردن واظهار مدى مالئمة ثقافة الجودة وسياسة اإلنتاج
األنظف في رفع مستوى األداء البيئي وبيان تطبيقه في العمل ،ونشر وعي عام باإلهتمام في
دعم اإلنتاج األنظف ،ورفع مستوى الوعي البيئي لدى العاملين في المصنع.
) (2.1مشكلـة الدراســة وأسئلتهـا
وفي ضوء المنافسة والتوجه نحو التميز أخذت المنظمات تسعى نحو األنتاج بجودة عالية،
ونظ اًر ألزدياد أعداد المصانع وزيادة عوامل التلو

البيئي ونقص الماورد الطبيعية ،أضحى

األستغالل األمثل لها طريقة للوصول لألداء البيئي ،بهدف تقليل الهدر للموارد وتكون المشكلة
معرفة وتشخيص العوامل األكثر تهثي اًر على معيار  ISO 14001في تكوين بيئة نظيفة ونشر
ثقافة الجودة واألنتاج األنظف ودرجة تهثيرهما في رفع مستوى األداء البيئي في ظل وجود معيار
 ،ISO 14001حي
ركز الباح

أن مدى تطبيق االنتاج االنظف ونشر ثقافة الجودة في شركة المثالية،

على معرفة العالقة والتهثير المباشر والغير المباشر لمتغيرات الدراسة (Ann, et.

).al. 2006
لذا تحاول هذه الدراسة األجابة على األسئلة التالية:
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 .1ما هي قوة العالقة بين تطبيق معايير  ISO 14001وثقافة الجودة واألنتاج األنظف
لتحقيق األداء البيئي في شركة المثالية للصناعات الكيماوية؟
 .2هل هنالك فروق معنوية لمعايير  ISO 14001في تعزيز ثقافة الجودة؟
 .3ما هو أثر تطبيق معايير  ISO 14001على األداء البيئي؟
 .4ما هو أثر تطبيق معايير  ISO 14001بوجود ثقافة الجودة واألنتاج األنظف على تحقيق
األداء البيئي؟
) (3.1أهداف الدراســة
تسعى هذه الدراسة التعرف على تطبيق معيار  ISO 14001في شركة المثالية للصناعات
الكيماوية وأثره في االداء البيئي بوجود ثقافة الجودة واالنتاج االنظف من خالل:
 .1التعرف على تطبيق معايير  ISO 14001في شركة المثالية للصناعات الكيماوية.
 .2التعرف على مستوى االداء البيئي في شركة المثالية للصناعات الكيماوية.
 .3التعرف على مستوى ثقافة الجودة واالنتاج االنظف في شركة المثالية للصناعات الكيماوية.
 .4تحديد األثر المباشر لمعايير  ISO 14001في األداء البيئي.
 .5تحديد االثر المباشر لمعايير  ISO 14001في ثقافة الجودة.
 .6تحديد االثر المباشر لمعايير  ISO 14001في االنتاج االنظف.
 .7تحديد االثر لمعايير  ISO 14001في االداء البيئي بوجود ثقافة الجودة واالنتاج االنظف
متغيرات وسيطة على االداء البيئي.
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) (4.1أهمية الدراســة
تكمن أهمية الدراسة من خالل:
 .1محاولة سد النقص في الدراسات والبحو

في مجال اإلدارة البيئية وأنظمة الجودة في

المكتبة العربية.
 .2إن أهمية دراسة  ISO 14001وتطبيق متطلباته من الموضوعات المهمة والحديثة التي
تسعى اليها العديد من المنظمات حي

أن الشركات الناجحة وذلك بتقديم األدب النظري لهذه

الدراسة عن  ISO 14001واألنتاج األنظف وثقافة الجودة وبيان العالقة بين متغيرات الدراسة.
 .3إظهار أهمية تطبيق معيار  ISO 14001مما يشجع ويحفز المصانع والمنظمات التي لم
تطبق معيار  ISO 14001في تحسين أدائها البيئي من خالل تطبيقه.
 .4رفع مستوى الوعي للمجتمع باألنظمة البيئية كوسيلة للحد من التلو

وتطبيق استخدام

المنتجات الصديقة للبيئة.
 .5تسليط الضوء على أهمية إتباع حلول األنتاج اإلنظف الحديثة للمنظمات التي تريد الرفع
من قدرتها على التنافس.
 .6يتوقع أن تساعد الدراسة بتسليط الضوء على القضية البيئية للشركات الصناعية في
االردن.
 .7يتوقع أن تفت الدراسة المجال للقيام بعمل بحو ودراسات أخرى في المستقبل.
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) (5.1أنموذج الدراسة
الشكل ( :)1-1أنموذج الدراسة
متغير وسيط 1
السياسة
البيئية

متغير مستقل

متغير تابع
H0-2

التخطيط

التنفيذ
والعمليات

ثقافة الجودة

H0-4

معايير
14001
ISO

أالداء البيئي

الفحص
والتصحيح
المراجعة
االدارية

األنتاج األنظف
H0-5

H0-3

متغير وسيط 2

H 0- 1

المصدر :من إعداد الباح

باإلستناد على دراسة كل من :للمتغير المستقل معيار( ISO 14001العزاوي،

 Chikuku, et. al. 2010; Famiyeh, 2014))2014للمتغير الوسيط ( )1ثقافة الجودة (Cheng 2007
 .)& Anita,للمتغير الوسيط ( )2األنتاج األنظف (اسماعيل .)2014 ،للمتغير التابع األداء البيئي (بروش
ودهيمي.)2011 ،
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) (6.1فرضيات الدراسة
بناء على األنموذج الذي تم اقتراحه في هذه الدراسة ،تم صيا ة الفرضيات التالية:
 :H0.1ال يوجد أثر مباشر لتطبيق معايير  ISO 14001على أألداء البيئي ،عند
(.)α≤0.05
 :H0.2ال يوجد أثر معنوي لتطبيق معايير ISO 14001على ثقافة الجودة ،عند
(.)α≤0.05
 :H0.3ال يوجد أثر معنوي لتطبيق معايير  ISO 14001على األنتاج األنظف ،عند
(.)α≤0.05
 :H0.4ال يوجد أثر معنوي لتطبيق معايير  ISO 14001على األداء البيئي بوجود ثقافة
الجودة كمتغير وسيط ،عند (.)α≤0.05
 :H0.5ال يوجد أثر معنوي لتطبيق معايير  ISO 14001على األداء البيئي بوجود األنتاج
األنظف كمتغير وسيط ،عند (.)α≤0.05
) (7.1حدود الدراســة
الحدود المتعلقة بالدراسة الحالية كما يلي:
الحدود البشرية :تم إجراء مس ميداني لكافة العاملين الموجودين من رؤساء أقسام وفنيين
الذين لهم عالقة بعمليات االدارة البيئية والبالغ عددهم ( )70فرداً.
الحدود المكانية :مصنع المثالية للكيماويات ،تقع شركة المثالية في منطقة الموقر -االردن،
أُسست عام  2000وهي من الشركات الرائدة في مجال تصنيع المنظفات الكيماوية ومواد
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التجميل ذات الجودة العالية وصناعة المواد الكيماوية األولية التي تستخدم في صناعات أخرى،
ويوجد لها فروع أخرى في عدة دول منها مصر وسوريا.
الحدود الزمنية :حي

أن المدة الزمنية الالزمة إلنجاز هذه الدراسة هي خالل عام

.2015/2014
الحدود العلمية :اعتمدت الدراسة على العديد من البحو

العلمية المنشورة التي حددت

متغيرات الدراسة :للمتغير المستقل معايير ( ISO 14001العزاوي )2014 ،و)(Famiyeh, 2014
و) (Chikuku, et. al.,2010وللمتغير الوسيط ثقافة الجودة )(Cheng & Anita, 2007
وللمتغير الوسيط االنتاج االنظف (اسماعيل )2014 ،وللمتغير التابع االداء البيئي (بروش
والدهيمي.)2011 ،
) (8.1محددات الدراســة
 -قلة الدراسات العربية والبحو

التي تناولت  ISO 14001وتطبيقها في المؤسسات

والشركات الصناعية.
 سرية بعض المعلومات ،مما يحتاج الى موافقات أصحاب القرار. إقتصرت الدراسة على مصنع شركة المثالية للكيماويات والتي استجابت بتزويدنابالمعلومات المطلوبة للدراسة.
 عدم التعاون من قبل بعض الشركات الصناعية في تزويدنا بالمعلومات وذلك لتخوفهممن الجهات الرقابية حول التلو البيئي.
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) (9.1مصطلحات الدراسة
نظام األدارة البيئية (Environmental Management System) ISO 14001
مجموعة من المعايير (السياسات البيئية ،التخطيط ،التنفيذ والعمليات ،الفحص والتصحي ،
المراجعة األدارية) التي تعمل على مساعدة المنظمات فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة والتقليل من
العمليات السلبية ،التي تؤثر سلبا على البيئة (تغيرات ضارة في الهواء أو الماء أو األرض) وذلك
بدراسة مجموعة من المتطلبات البيئية والعوامل التي تساعد على إكتشاف نقاط الضعف والقوة
لدى األنظمة عند تطبيقها ،بهدف الوصول الى األداء البيئي األمثل ( DeVries, et. al.
.)2012
ثقافة الجودة )(Quality Culture
وهي تصرفات تشغيلية من قبل األفراد العاملين في المنظمة ،نابعة من وعي وادراك عند
تطبيقها والتي يمكن تطويرها مع الزمن وتعمل على رفع مستوى الجودة ورفع كفاءة العمل بحي
تصب متوارثة بين كل فرد في المنظمة ويتم تعليمها لألفراد الجدد في المنظمة بهدف جعلها
مستدامة للوصول لألداء المطلوب (الطائي وأخرون.)2009 ،
اإلنتاج األنظف )(Cleaner Production
هو نظام بيئي يعمل على دراسة الموارد الطبيعية بهدف تقليل استنزافها وأستعمال مواد بديلة
لها ،وأعتماد مجموعة من التكنولوجيا والمناهج والسياسات التي تعمل على رفع مستوى الوعي
والتدريب بهدف تطبيقها في العمليات التشغيلية وتمكينها لدى العاملين بما يؤدي إلى الوصول
إلى الكفاءة والفعالية المنشودة ).(United Nation Environmental Program, 2014
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األداء البيئي )(Enviromental Performance
هي مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالبيئة ،واآلثار الناجمة عن العمليات في المنظمة،
والتبعات البيئية المترتبة على منتجاتها وخدماتها ،وهي مرتبطة بالسياسات والمتطلبات البيئية من
القوانين والتشريعات الداخلية والمفروضة من الدولة (.)Weslynne, et. al. 2002
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الفصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة
) (1.2المقدمة
أصبحت مسهلة المحافظة على البيئة ،وحسن إدارتها ألستثمار مواردها ،وضمان أستدامتها
مطلباً عالمياً ومسؤولية مجتمعية تشمل جميع األطراف دون استثناء من أجل المحافظة عليها
وتقليل األنتهاكات ير المسؤولة ،و ير الواعية الجارية عليها األن .ولتحقيق ذلك البد من زيادة
الوعي البيئي ،ونشر ثقافة االهتمام بالبيئة وزيادة الشعور بالمسؤولية البيئية (صال .)2011 ،
أرتبط مفهوم الجودة بعدة نواحي منها البيئية والصحية والثقافية ،وخصوصاً تلك المرتبطة
بالموارد الطبيعية واستعمالها ،وبما أن الطبيعة هي المورد الوحيد لكافة الصناعات ،تحتم على
المنظمات مراعاة إستهالك تلك الموارد بشكل كفوء ،ومع ظهور برامج التوجيه والحفاظ على
البيئة من قبل الحكومات ،أصب الحفاظ على البيئة هدف من أهداف المنظمات (Posmas, et.
).al. 2011
فالتحدي الذي يواجه الصناعات األن ،هو تصنيع المنتجات بجودة عالية وصديقة للبيئة ،ومع
عدد من المعايير دولية تنادي بالحفاظ على البيئة ،أصبحت الجودة تنصب في بوتقة
ظهور ٌ
األنظمة البيئية التي أصبحت عاموداً من أعمدة المنظمات المتميزة داخل المنافسة ،فالجودة
والبيئة نهر واحد يصب في بحر واسع من المنافسة على الخدمات والمنتجات الصديقة للبيئة
(العزاوي.)2014 ،
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) (2.2مفهوم المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس وأهميتها

International

)Organization of Standardization (ISO
تهسست منظمة المواصفات والمقاييس عام  1947وجعل مقرها في لندن ،وكان تهسيسها
مصاحباً لنهاية الحرب العالمية الثانية ،وذلك لوضع المعايير والمواصفات الدولية بإشتراك 25
دولة وأجتماعها في مدينة لندن وتشكلت  67لجنة من خبراء في عدة مجاالت مثل الصناعة
والخدمات و يرها (موقع المنظمة الدولية للمواصفات.)2014 ،
من أهم األهداف التي تسعى اليها المنظمة تطوير المواصفات في كافة المجاالت وتسهيل
التعاون وهو نظام مرن هدفه ضمان إرضاء إحتياجات ور بات الزبائن والمستهلكين عن طريق
الرقابة الصارمة على جودة المنتج والتقيد بها وتوحيد المواصفات الصناعية على مستوى دولي
لتسهيل عمليات التبادل التجاري الدولي وتطوير العالقات في المجاالت التنمية والعلوم
والتكنولوجيا واألقتصاد ،ويمكن اعتبار اآليزو هي إحدى الخطوات الموجهة لرضاء المستهلك
(العالم.)2010 ،
ويعرفها الطائي ( )2009أنها أتحاد دولي يضم لجان المواصفات والمقاييس من مختلف
الدول وتعمل على وضع روابط ايتها خلق عالقة بين األنظمة تحت إشراف علماء وباحثين
و يرها من المجاالت العلمية حول العالم.
وقد أصدرت المنظمة منذ إنشائها عام  1947وحتى هذه اللحظة ( )19500مواصفة عالمية
تغطي العديد من الصناعات ،من المنتجات والتكنولوجيا ،الصحة والسالمة العامة والزراعة
والبيئة (موقع المنظمة الدولية للمواصفات.)2014 ،
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وقد وض
للمواصفات حي

العلي ( )2008عند التقدم للحصول على إحدى شهادات المنظمة الدولية
يجب اإللتزام بمجموعة من الخطوات اإلجبارية بشكل منظم ومتسلسل:

 .1اإللتزام التام من قبل اإلدارة العليا وتشمل على تسجيل شهادة المنظمة الدولية ومقابلة
اللجنة الرئيسية لتقييم العملية.
 .2تدريب األفراد العاملين على أساسيات الجودة.
 .3إعداد دليل سياسة للجودة وفهم متطلبات األيزو التي ستقدم للمنظمة مع كتابة اإلطار
العام للدليل.
 .4تحديد إجراءات العمليات مع التهكيد على المسؤوليات واألشخاص حسب وظائفهم
واجرائاتهم.
َعرفت منظمة المواصفات والمقاييس االدارة البيئية العزاوي والنقار ( :)2015أنها جزء من
النظام االداري الشامل الذي يتضامن مع الهيكل التنظيمي ونشاطات التخطيط والمسؤوليات
والممارسات واالجراءات والعمليات والموارد المتعلقة بتطوير السياسة البيئية وتطبيقها.
)ISO 9001 (3.2
تنحدر شهادة  ISO 9001من سلسلة  ،ISO 9001وهي عبارة عن مجموعة من الشهادات
التي تدل على تطبيق نظام توكيد للجودة في المؤسسة الحاصلة عليها ،فهي تعمل على ضمان
تهكيد لطرف ثال

بقدرة المؤسسة التي تحصل عليها على تلبية المواصفات المطلوبة للجودة في

المنتج الذي تقدمه ،كما تدل على أن أداءها يصل إلى المستويات المطلوبة ،فهي عبارة عن
ثال

شهادات تطبق كل منها على نوع معين من المؤسسات:
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 .1شهادة الجودة  ISO 9001تطبق على المؤسسات التي تصمم وتنتج وتبيع منتجاتها
 .2شهادة الجودة  ISO 9002تطبق على المؤسسات التي تنتج وتبيع منتجاتها فقط.
 .3شهادة الجودة  ISO 9003تطبق على المؤسسات التي تبيع المنتجات فقط.
 .4شهادة الجودة  ISO 9004خطوط إرشادية تعطي المورد اإلرشاد الستخدامها في
تطوير وتنفيذ نظام الجودة.
يعتبر  ISO 9001معيا اًر دولياً للجودة ،وتعد متتطلبات ISO 9001عامة وليست محددة
وتم تطبيقها سابقاً في العديد من المنظمات منها العسكرية والصناعية والخدمية والحكومية و يرها
من المنظمات ،إن معيار  ISO 9001سهل جداً من ناحية دمجه مع عمليات المنظمة بحي
يعطي المنظمة واإلدارة القدرة على تصميم وتخطيط.
ويقوم المعيار  ISO 9001على مجموعة من المبادئ للجودة مثل التحسين المستمر والتركيز
على الزبون والقيادة الفعالة والمشاركة في اتخاذ القرار (العزاوي.)2008 ،
) (4.2نظام اإلدارة البيئية Environmental Management )ISO(14001
System
ُعرف نظام اإلدارة البيئية  ISO 14001بمجموعة من المعايير القياسية التي وضعت من قبل
المنظمة الدولية لمقاييس وهي مجموعة من نظم اإلدارة البيئية التي ظهرت بهدف تحقيق مزيد
من التطوير والتحسين في نظام حماية البيئة ( ،)Padma, et. al., 2008إن معايير ISO
 14001هي خطوة كبيرة إلى األمام لإلدارة البيئية في العديد من البلدان ،مع ارتفاع الوعي بنظام
إدارة البيئة وذلك ألن الشركات أول من أدخل نظام اإلدارة البيئية للتقليل من اآلثار البيئية
المباشرة ،والتي البا ما تسبب التلو (.)Kadasah, 2013
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إن نشهة  ISO 14001نظام اإلدارة البيئية ترجع الى بدايات األهتمام بالجانب البيئي إلى
إنعقاد الجمعية العمومية لألمم المتحدة والتي خرجت ببيان مفاده ضرورة عقد مؤتمر دولي
لمناقشة القضايا البيئية والذي تم بستوكهولم سنة  ،1972ومع إزدياد وعي الحكومات بالتلو
البيئي ،حي

بدأت بفرض القيود على المنظمات من أجل الحد من التلو  ،وقررت األمم

المتحدة تشكيل هيئة دولية تعرف باسم United Nation Environmental Protuction
( )UNEPضمت األمين العام وبعض رجال األعمال ليكونوا مستشاريه الرئيسيين في عملية
المناقشة وأتخاذ الق اررات ،والذين بدورهم شكلوا مجلس دعم القرار Coucil of Sustainable
 Business Developmentويقوم بإصدار مواصفات لإلدارة البيئية ،وبالتوازي مع ذلك قامت
رفة التجارة العالمية  (ICC) International Chamber of Commerceبإيجاد مجموعة
مانحي دعم القرار عام  ،1990والتي نظمت المؤتمر العالمي الصناعي الثاني حول اإلدارة
البيئية ،حي

اشتقت مؤسسة المعايير البريطانية المواصفة ( )BS 7750من مواصفة الجودة

 ،ISO 9000والعمل على األستشارات لتحسينه وضع عام ،1994

وأدى ذلك لظهور

المواصفة األوروبية عام  1995والتي تمت المصادقة عليها من القانون األوروبي ،لكن القيود
الكبيرة المفروضة على هذه المواصفة ،أدت إلى ظهور سلسلة المواصفات

ISO

(14001بروش والدهيمي.)2011 ،
وعرفها بروش والدهيمي ( )2011بهنها عبارة عن أداة إدارية مرنة ،تساعد المنظمات على
فهم وتقييم وتحسين الجوانب البيئية ألنشطتها أو منتجاتها وعملياتها من خالل أطار تكاملي
تحقيقاً لإلدارة الفاعلة للمخاطر والتهثيرات البيئية الحالية والمحتملة.
وعرف )( ISO 14001 Ann, et. al. (2010بهنها دورة مستمرة من التخطيط والتنفيذ
والمراجعة والتحسين لألعمال التي تعمل عليها المنظمات للوصول ألفضل أداء والتزام بالبيئة.
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وعرفت أيضاً بهنها مجموعة من اإلجراءات الموثقة القابلة للتنفيذ والتي تهخذ عدة صيغ
مختلفة ومتكاملة لمعالجة االمور من اإلدارة والتكنولوجيا والنواحي القانونية والتي بدورها تعمل
على التحسين المستمر

وتعزيز المستوى البيئي للمنظمة من سياسات

وأهداف

(.)Puvanasvaran, et. al, 2013
تعتبر سلسلة  ISO 14001من المعايير التوجيهية والمواصفات التي تتناول جوانب مختلفة
من أنظمة أدارة البيئة ،وتوفير إطار استراتيجي وشامل للمبادئ التوجيهية للشركات لدمج نظام
االدارة البيئية وأنظمة التخطيط وادارة الجودة على المدى الطويل ضمن عملياتها وISO 14001
وهي مجموعة معايير مصممة لتوفير التوجيه بشهن عملية اإلدارة البيئية وليس موجهاً لألداء ،إن
اعتماد  ISO 14001يتطلب من المنظمات تحديد وتوثيق سياساتها البيئية ويساعدها في تحقيق
األهداف والغايات (.)Hwee Nga, 2009
تعمل المعايير الدولية لإلدارة البيئية على توفير وسيلة لضمان أداء نظم اإلدارة البيئية من
خالل دمج معايير حماية البيئة لمعايير أداء المنظمة على كل المستويات ،باإلضافة إلى أنها
توفر إطا ار لتوجيه استخدام الموارد التنظيمية والتي تعكس اآلثار البيئية الفعلية والمحتملة من
المعايير المتبعة داخل المنظمة بما يؤكد التزام وأداء المنظمة ،وتستند معايير اإلدارة البيئية على
التحسين المستمر لألداء البيئي من خالل التدقيق ومراجعة العمليات ).(Kadaseh, 2013
إن أثر  ISO 14001ليس محدوداً على المنتجات والمواد الصديقة للبيئة فقط ،حي
 (2013) Kadasehبتحليل لل  ISO 14001كما يلي:
 -1أخالقيات الموظفين.
 -2الكفاءة والجودة.

قام
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 -3العالقات مع السلطات التشريعية.
 -4السالمة الصحية.
 -5العالقات مع المنظمات البيئية.
ووض أن هذه العوامل ذات إرتباط قوي مع التكلفة المترتبة على المنظمة من إستشارات
وصيانة وتهمين على مرافق المنظمة بما فيها القوى العاملة من الناحية الصحية ،ويتبعها صحة
الزبون والبيئة على حد سواء ،إن إستعمال الموارد البيئية بشكل سليم وبدون أي إستهالك مسرف
خالل العملية اإلنتاجية حي

يقلل من التكلفة المترتبة على المنظمة بما يكفل التوفير ،وهذه

المنتجات الصديقة للبيئة التي تكون سهلة التدوير واإلستهالك بدون أي تبعات على المستهلك.
يعزى الهدف من نظام اإلدارة البيئية بشكل واض وهو جلب اإلستدامة ،ويمكن وصفها من
حي

سياستها وأهدافها وذلك من خالل الهيكل التنظيمي والمسؤوليات المسندة واإلجراءات

والعمليات ،ومراجعة اإلدارة الدائمة وهذه األخيرة تناسب جميع التنظيمات الهيكلية للمنظمات
بح

تطبق بشكل سلس ومصاحب لسياسات المنظمات بشكل عام )(Famiyeh, et.al.2014

ويرى  )2014( Famiyeh, et. al.و (العزاوي )2014 ،أن األسباب الموجبة إلستخدام
وتطبيق معايير ISO 14001الى ما يلي:
 -1تحسين إدارة المسؤولية البيئية.
 -2تستخدم كبديل ألنظمة الرقابة.
 -3رفع ثقة المجتمع بالمنظمة.
 -4تلبية إحتياجات العمالء.
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إن التوفير في التكاليف وخاصة في مجال مراقبة البيئة ،ذو األثر الكبير في رفع المركز
التنافسي للشركة وهذا شكل من أشكال التحسين المستمر ،فإن التكاليف ستعوض بزيادة رضى
العمالء األمر الذي يعكس الصورة األيجابية للمنتج ،وأن الوقاية من الحواد
الدور بتقليل التكاليف وذلك بهتباع األرشادات والمراقبة للحد من الحواد

في المنظمة لها
المرتبطة بإجراءات

العمل ،إن األنظمة التي تحمي أو تقلل من التهثيرات على البيئة تكون في معظم الحاالت ذات
تهثير على الموظفين حي

تعمل على رفع مستوى الوعي بالسالمة العامة ،مما يؤدي الى خفض

مستوى االصابات لدى العاملين (.)Gbedemh, 2004
وضع بروش ودهيمي ( )2011وصال ( )2011مجموعة من الفوائد التي تدل أن الحصول
على شهادة  ISO 14001يجعل المنظمة في وضع تنافسي أفضل وذلك من خالل:
 -1زيادة قدرة الشركة على تحقيق متطلبات التصدير إلى الخارج.
 -2ترشيد إستهالك الطاقة والموارد الطبيعية.
 -3تقليل الفاقد والحد من التلو .
 -4تحسين األوضاع البيئية للموظفين وذلك بالعمل في بيئة نظيفة وآمنة وخالية من الملوثات.
 -5التحسين المستمر لألداء البيئي.
 -6رفع وزيادة الوعي البيئي لدى كل العاملين بالشركة وذلك من خالل الثقافة البيئية لديهم.
 -7زيادة األرباح الناتجة عن الفوائد السابقة.
 -8التوافق مع القوانين والتشريعات
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يعتبر رفع مستوى الوعي البيئي العام ،من األمور التي تجعل المنظمات ذات أهمية عالية لدى
الزبون وتعمل على ترسيخ صورة المنظمة والمنتج في ذهن الزبون ،فإنها بذلك تحسن العالقات
مع المجتمع وبذلك تزيد من ثقته في المنظمة.
إن التجارة الدولية والتنافس العالمي من األهداف التي دائما تسعى لها المنظمات حي

أظهرت

المنظمات في األسواق العالمية التوجه للحفاظ على البيئة ذلك أن األسواق الحديثة تعتبر المنتج
الصديق للبيئة من األمور المهمة للنجاح في تلك األسواق ،وذلك من إعادة التدوير وسهولة
األستعمال وهي مرتبطة بقوانين وتعليمات للحفاظ على البيئة.
ويقدم المعيار  ISO 14001وسيلة فعالة للتنمية التكنولوجية وكذلك بنقلها إلى قطاعات أخرى
من صناعة أو خدمات.
وتضيف  )2013( Furaإن إعتماد  ISO 14001في المنظمات بشكل عام ،يعمل على
تحسين سمعة المنظمة ورضى الموظفين والمسؤولين فيها وجعل عالقتها مع المنظمات البيئية
ذات أستحسان كبير حي

تؤثر على تطوير العالقات بشكل إيجابي ،بما يرفع معنويات العاملين

وتزيد في تعلم المنظمة ورفع درجة الخبرة في التعامل مع المنتجات البيئية ،حي

تحول النظرة

إلى المنتجات وعمليات التحويل لتصب إبداعية في التصنيع مما يزيد الجودة في المنتجات وهذه
ا ألخيرة تعكس رضى الزبائن مع إرتفاع المبيعات ودخول أسواق جديدة وزبائن جدد وتقلل من
تكلفة إرتفاع قيمة التهمين المالي للمنظمة.

19

) (5.2األستراتيجيات البيئية
وض العزاوي والنقار ( )2015األستراتيجيات البيئية المرتبطة بالبيئة أو أتباع أنظمتها:
 -1االستراتيجية التنظيمية الداخلية :أن سياسة المنظمة هي االبتعاد أو تجنب المؤثرات أو
التقلبات البيئية على نشاطاتها وأعمالها ،ويوجد عدة اساليب لها مثل:
أ-

اقامة مناطق عازلة :بين مكونات وعناصر البيئة وبين المدخالت الى المنظمة وبين

المخرجات وذلك ألمتصاص التقلبات البيئية.
ب -المرونة :وذلك لجعل التقلبات على المنظمة أقل ما يمكن ويتم ذلك بعمل حوافز للزبائن
مثل المرونة في االسعار.
ج-

التنبؤ :بالتقلبات البيئية وذلك للتكبف معها لتتالئم معها عمليات المنظمة.

د-

التقييد :في حالة عدم قدرة المنظمة على عمل ما 1كر سابقاً فاليوجد أمامها سوى التقييد

من أنشطة أو تخطيط للمنتجات للعمليات.
 -2استراتيجية العالقة مع البيئة :وتعني تطبيق االستراتيجات من خالل تجنب الخضوع
للبيئة ويتم ذلك بنوعين:
أ-

استراتيجيات تعاونية :مثل عمل تعاقدات مع الموردين طويلة االجل وذلك لضمان

احتياجات المنظمة بصورة مستمرة في حالة وجود تذبذب في االنتاج بسسب البيئة
ب -االحتواء :العمل على تطوير مواردها الفكرية والرأس مالية بتوظيف أصحاب العلم والخبرة
بمايساعد على االندماج والتكيف مع مكونات البيئة وعناصرها.
ج-

االندماج او التحالف :مثل تعاون لمنظمتين خوفاً من الفشل من عناصر البيئة.
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د-

االحتفاظ بالبدائل :وتعني العمل مع أكثر من بديل من الموردين وذلك لعدم حصول

سلبيات من اي مورد أخر.
ه-

تكوين مظهر خاص :وذلك مثل االتحاد مع المنظمات االخرى للضغط على المورد الوحيد

الذي يسبب الكثير من المشاكل ،الذي يحتكر بعض احتياجاتهم.
 -3استراتيجيات أختيار المجال :وتعمل على تحقيق السيطرة والقوة في مواجهة بيئتها مثل:
 )1توسيع دائرة النشاط :وذلك باالندماج مع االنشطة التي كانت مصد اًر للتقلبات والتهديد
وعدم التهكد وله عدة أنواع مثل النمط التكنولوجي التتابعي و النمط التكنولوجي الوسيط و النمط
التكنولوجي الكثيف.
 )2اختيار مجال تنظيمي جديد :وذلك بهتباع أستراتيجية مختلفة تسعى المنظمة الى االستعانة
بها وذلك ألكتساب القوة لمواجهةالبيئة.
) (6.2عناصر نظام االدارة البيئية )ISO( 14001
مع نشهة المنظمات الحديثة والتي تعمل جاهدة في رفع مستواها اإلقتصادي ،أصبحت تبح
عن طرق جديدة لرفع مستوى الكفاءة بهدف تحقيق أفضل نتائج لألداء اإلقتصادي بإتباع نظام
اإلدارة البيئية  ،ISO 14001كما يتفق كل من & (Zeng, et. al. 2005; Paulraj
) Dejong 2010; Fura 2013وصال

( )2011على العناصر الرئيسية لنظام اإلدارة

البيئية:
 -1السياسات البيئية :وتعمل على تعريف األهداف والمتطلبات البيئية واإللتزام من قبل
جميع العاملين في المنظمة ،مثل تحديد بيان اإللتزام ،التي وضعتها اإلدارة العليا لنظام البيئة،
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الذي يتوافق مع المعيار واإلمتثال للمتطلبات القانونية و يرها ،والوقاية من التلو  ،والتحسين
المستمر.
 -2التخطيط :وضع وشرح المتطلبات القانونية ورسم اإلجراءات للوصول لألهداف حي
تكون متطابقة مع السياسات البيئية وكيفية تحقيقها ويطرح الجوانب البيئية واآلثار ذات الصلة
بالمنظمة ،مثل كيفية تفاعل المنتجات والخدمات مع البيئة ،واألمور القانونية البيئية التي تتعلق
بعملياتها وأنشطتها واألهداف والغايات تتفق مع هذه السياسة.
 -3التنفيذ والعمليات :تفيذ العمليات بما يطابق الشروط البيئية وتنفيذها بناءاً على الوقت
المحدد مع تزويد اإلدارة بالوثائق للنظام البيئي مع الحفاظ على اإلتصاالت الداخلية والخارجية
وتشرح عن ضمان توفير الموارد بحي

يمكن تنفيذ وصيانة وتحسين النظام البيئي ،وتشمل هذه

الموارد الموارد البشرية والهيكل التنظيمي والموارد المالية والتكنولوجية مع المسؤوليات عن النظام
مع التوعية والتدريب لألفراد الذين تقع المسؤولية على عاتقهم وتحسين سبل اإلتصاالت لضمان
األداء األفضل مع التوثيق والسيطرة لضمان التخطيط الفعال واثبات المطابقة مع تحديد المهام
الحيوية المتعلقة السياسات واإلجراءات وتعليمات العمل لضمان التنفيذ السليم لألنشطة وتطرح
ألية التخفيف من الحاالت الطارئة والمعالجة لها.
 -4الفحص واألجراءات التصحيحية :فحص النواحي البيئية وتقييم األداء البيئي ،ومراقبة
آلية سير العمل وتصحي اإلجراءات حال إكتشاف األخطاء بشكل مباشر مع متابعة تحدي
البيانات مع المتطلبات القانونية التي تضم الرصد والقياس من أجل إدارة النظام بشكل صحي ،
تعمل قياسات األداء على توفير البيانات للعمل مع الرصد بشكل دقيق لتحقيق األهداف والغايات
وتقييم المطابقة بناءاً عليها ،حي

يتم تحديد مكان الخطه إن وجد واتخاذ اإلجراءات التصحيحية
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وتنفيذ إجراءات وقائية مع تسجيلها لتفادي وقوعها مرة أخرى مع قياس التوافق لنظام التشغيل
ومتطلبات النظام البيئي ،مع عمل مراجعة جدولية ذات منهج وجداول وقوائم للمراجعة والعمليات
المستخدمة ،والغرض منها تحديد ما إذا كان النظام يتوافق مع متطلبات ،ISO 14001
واجراءات تحديد نطاق المراجعة ،وتعمل على إستعراض نتائج التدقيق الداخلي واإلمتثال للنظام
واإلتصاالت الخارجية واألداء البيئي وحالة عن األهداف ،ووضع اإلجراءات التصحيحية والوقائية
مع متابعة اإلجراءات من استعراضات اإلدارة السابقة ،ودراسة األوضاع المتغيرة مع مناقشة
جميع التوصيات للتحسين.
 -5المراجعة اإلدارية :التقليل من األثر البيئي السلبي ومتابعة تطوير السياسات البيئية مع
إستعراض برنامج اإلدارة البيئية للتغيرات التي حصلت على األهداف البيئية ،وتحليل النتائج من
التدقيق الداخلي للنظام (.)ISO 14001 Hand Application Book, 2004
وأتفق كالً من العالم ) )2009و (2011) Nayoni, et. al.أن  )ISO) 14001هو خطوة
كبيرة إلى األمام لإلدارة البيئية في العديد من البلدان ،خاصة الدول النامية منها ويعمل على
المساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة ،حي

تنصب التنمية حول العمليات البيئية

واإلجتماعية ،وتشمل اإلستدامة حماية أنظمة دعم الحياة (مثل العمليات البيئية وتدوير المياه،
والتربة ،وظائف وقائية ،المناخ والسيطرة على الغالف الجوي) والتنوع البيولوجي (أي األنواع،
التنوع الجيني والمجتمعات البيئية) ،وحفظ المواد وموارد الطاقة.
ومن أجل ضمان اإلستدامة يجب تقييم األداء البيئي بشكل متواصل حي

أنه كلما كان هنالك

أفراد ذو اختصاص في التعامل مع األنظمة البيئية كلما كان أفضل من حي
العمليات وحاجات التدريب للعاملين ،بحي

النتائج في

يغطي أكبر قدر ممكن من آليات التعامل مع
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المسائل المتعلقة بالبيئة ،مما يؤدي الى تطوير السياسات البيئية بشكل متواصل والتي تساعد في
رسم آلية الوصول الى األهداف البيئية على المدى البعيد (العزاوي.)2014 ،

) (7.2أنتقادات للمواصفات الدولية البيئية
بين العزاوي والنقار ( )2015األنتقادات الموجهة للمواصفة البيئية :ISO 14001
أ-

انتقادات داخلية :متمثلة في الطاقة الالزمة من قبل الكوادر والمدراء مثل الجهد وكلفة

ووقت لتشغيل النظام.
ب-

انتقادات خارجية :وهي نظم تهدف اساساً الى مراعاة مصال المنظمات االخرى على

حساب همل المنظمة وتكاليف االستشارات والبرامج الخارجية.
ج-

بعض المجاالت المبهمة :في المواصفة مثل تحديد الجوانب البيئية للمنظمة ووضع

االولويات واالهداف والغايات البيئية.
) (8.2ثقافة الجودة Quality Culture
تعد ثقافة الجودة أحد العوامل ذات التهثير الكبير في أداء المنظمات ،ودورها في تعزيز القيم
والمعتقدات والتقاليد لدى العاملين في المنظمة من أجل التوجه نحو تطبيق الجودة بهدف تحسين
فعالية وكفاءة اإلدارة ،ورفع مستوى المرونة والقدرة على المنافسة مع المنظمات األخرى ،كما
عرفها  )2011( Arumugam, et. al.على أنها القيم والمعتقدات والسلوكيات التي يجب أن
تغير في عقلية كل المشاركين في المنظمة من أجل التوجه نحو تطبيق األفكار المعاصرة التي
تساهم في تطوير أداء المنظمات.
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كما عرفها  )2006( Mahmood, et. al.على أنها فلسفة شخصية وثقافة تنظيمية تستخدم
كمقياس للناتج العلمي وتقنيات إدارية منظمة وتعاون لتحقيق األهداف المرسومة.
وثقافة الجودة هي المناخ التنظيمي الذي يؤدي فيه مجموعات العاملين سويةً مهامهم المعينة
ولها مكونين تبنى عليهما شروط العملية بطرق المهنة واألتصال ،فالم ّكون األول تنظيمي وهو
سمة هيكلية والذي يشير إلى المهام والمعايير ومسؤوليات األفراد ووحدات الخدمات أما الثاني
فهو سمة نفسية تشير إلى الفهم والمرونة واإلشتراك واآلمال والعواطف وهذا يمثل الثقافة التي
تضم اإلطار المفاهيمي لهذه السمات المختلفة التنظيمية والنفسية والتي تشير إلى ح

أو تحريك

األفراد نحو تحقيق األهداف ).)Sardana, 2008
إن للمدير الدور المهم في فهم ونشر ثقافة الجودة من خالل تركيزه على قيادة ثقافة الجودة
والقيمة المضافة للحصول على أعلى مستوى من رضا الزبائن وهو ما يتفق عليه Sardana
( )2008و )2006( Mahmood, et. al.الذين أكدوا على دور الثقافة في تعزيز تطبيق إدارة
الجودة في المنظمة ودور اإلدارة في رفع مستوى الثقافة المناسبة التي تنسجم مع األهداف
وتوجهات إدارة الجودة.
تعني ثقافة الجودة بهن المنظمة قد قبلت بعناصر الجودة في جميع الوظائف التي تؤثر على
أداء المنظمة وبالتالي فهن هذا القبول يؤدي الى تحسينات على مستوى عال والتزام أكثر
بالجودة وتغيرات مستمرة بشكل إيجابي في األداء وهناك من ينظر إلى ثقافة الجودة من خالل
مدى أهميتها في تحسين أداء العمليات ،إذ يؤكد كالً من الطاحون ( )2005وZing & Tain
( )2005على األهمية لعمليات الجودة الداخلية والتي تنتج من الوعي بههمية ثقافة الجودة ،كما
وضحت بالشكل اآلتي:
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 -1تدعم ثقافة الجودة التطوير الفعال للفرد المالئم والمصادر المالية.
 -2الدعم اإلداري لبناء ثقافة الجودة.
 -3إن تشجيع وتمييز ثقافة الجودة الذي يساهم في تطوير وتطبيق إستراتيجية ثقافة الجودة.
اقترح  )1997( Robinsonتطوير عدة محاور للثقافة المشتركة بين األفراد من خالل الحد
من السلبيات وتعزيز اإليجابيات والتي بدورها تخلق توازن ثقافي في بناء مجموعة جديدة من
القيم والسلوك المتفق عليها ،ومشتركة مع العمالء حي

تلك العالقات تجلب التوازن للنظام والذي

يمثل ثقافة الجودة:
 -1إدراك المنظمة إلحتياجات العمالء.
 -2إدراك اإلدارة للجودة والقدرة على التقدم.
 -3إدراك الناس للجودة ور بتهم في المشاركة.
 -4إدراك الزبائن للعالقة مع الموردين.
إن التحول نحو إدارة الجودة الشاملة يبدأ بالوعي بالجودة ودمجها بمبادئ اإلدارة في المنظمة،
حي

يتم رفع مستوى الوعي بالجودة من خالل التعليم الجيد والتدريب ،وبدعم من التغيير الهيكلي

والتدريجي لنظم اإلدارة ،في حين أن ثقافة الجودة المناسبة تحافظ على نظم اإلدارة أن تعمل
بسالسة ،حي

أن الثقافة المشتركة بين العاملين ضمن المنظمة الواحدة يثريها سالسة العالقات

داخل المنظمة ،ونظام إدارة بدوره يغذي نمو ثقافة الجودة التنظيمية (.)Pun, 2001
ويرى  )2001( Punأن إمكانية تطبيق نظم إدارة الجودة  (ISO) 9001يعتمد على نشر
ثقافة الجودة لدى العاملين وبالتالي يسهم هذا النشر في تسهيل التقدم نحو إنجاز األهداف
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التنظيمية واإللتزام بالتحسين المستمر ووضع األهداف وتحديد وقياس العملية ،أي أن ثقافة
الجودة تضمن تحقيق أهداف العملية وتحقيق الكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد المتاحة أمام
المنظمة والوصول الى أفضل شكل من األداء على كافة المستويات.
وتعتبر ثقافة الجودة بصمة مميزة في كل منظمة وأنها تختلف من منظمة إلى أخرى حسب
طبيعة عملياتها وتوجهاتها اإلدارية ،من تقسيم هيكلي الى نوع الخدمة أو المنتجات التي تقدمها.
ويصف  )1997( Tisitouraالفوائد المترتبة على إتباع وتعميق الثقافة لدى الموظفين ،تثمر
بتعزيز ثقافة الجودة في الشركة وقد تم تكييف الهيكل التنظيمي للشركة إلى شكل جديد وفلسفة
إدارية مرنة ،وقد تم تعيين ثالثة مستويات لصنع القرار ،التي تضمن االتصال الفعال في
الشركة:
 .1لجنة القيادة والتي تتهلف من أعضاء مجلس اإلدارة ومن منسقين للجودة ،حي

تدرس التقدم

في األداء ،وتقييم نتائجه ،ويؤدي إلى األعتراف بإنجازات األفراد والجماعات داخل المنظمة،
ويعمل كل مرة على وضع أهداف للتحسين المستمر.
 .2قيادة الفريق الواحد في كل قسم ،ودراسة التقدم المنجز في عملية إدارة الجودة في دوائرهم،
حي

يتفق كل فريق على تحسين وضمان عدم وجود إزدواجية للجهود ،وتحديد األولويات

واألهداف.
 .3فرق الجودة ،والتي توجد في كل قسم وتعمل على تنسيق اإلجراءات بالشكل الذي يراعي
متطلب الجودة الموجود في كل قسم.
إن أهمية وجود ثقافة الجودة المناسبة وتحديد عدد من العناصر الثقافية التي يجب أن تخضع
للتغيير من أجل إستمرار فلسفة تحسين الجودة و بالعودة الى الخبراء مثل ديمينغ و جوران
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وكروسبي ،يرى  )1997( Sommerville & Sulaimanأنهم يؤكدون على أهمية بناء ثقافة
الج ودة من خالل تغيير النظرة والمواقف تجاه الجودة كشرط مسبق لبذل جهود كبيرة لتحسين
الجودة ،لذلك أن تغيير الثقافة جزئياً أمر منوط بإدارة الجودة الشاملة بحد ذاتها ،لكن في كثير
من الحاالت شرط ضروري لمحاولة تثبيت ادارة الجودة هذه النظرية التي تدعم تعريف وقياس
أهمية الثقافة.
وضع جودة ( )2004عدة جوانب يجب التركيز عليها عند التطرق الى ثقافة الجودة حي
تبرز االهمية منها وهي:
 -1التركيز على الزبون حي

ان الهدف من مزاولة المنظمة ألعمالها الحصول على رضى

الزبائن بما يؤدي الرفع ثقة الزبون بالمنظمة وخلق صورة ذهنية لديه عن خدماتها ومنتجاتها.
 -2أداء العمل بهفضل صورة ممكنة حي

الوصول الى النتيجة األفضل بشكل يقلل من

األخطاء ويزيد من القدرة على التعلم منها.
 -3التفاني في العمل واظهار مدى إخالص العاملين للمنظمة يعكس ثقافة المنظمة داخل
العاملين فيها حي

تعكس المدى اإليجابي للعمل.

 -4أحترام اآلخرين حي

يعكس األحترام المتبادل بين العاملين والموظفين داخل المنظمة،

على جميع المراحل التنظيمية يعبر عن الثقافة المشتركة بين العاملين والمنظمة.
 -5الصدق في التعامل الثقافة التى تعتمد داخل المنظمات على الصدق واألمانة في
التعامل تعكس الوجه األخالقي للمنظمة وذات انطباع قوي للمستهلكين.
 -6الخطه هو فرصة للتعلم أن التعلم والتطور جزء من ثقافة التعلم واكتساب الخبرة داخل
المنظمات الحديثة حي

يعتبر أي خطاء هو بمثابة إستثمار مستقبلي للعاملين.
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 -7عدم التقيد بالعالقات الرسمية بهدف إجراء إتصاالت أكثر فاعلية ،حي

أن لها التهثير

السريع بإتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بما يضمن إستم اررية العمل دون حدو

أي

عائق.
 -8التميز بالجودة من خدمات ومنتجات ،يعود باألصل للثقافة المتبعة داخل المنظمة حي
أن ترسيخ ثقافة الجودة ،مسؤولية الجميع وتعود بهفضل النتائج منها التميز بالخدمة أو المنتج.
) (9.2اإلنتاج األنظف Cleaner Production
عرف برنامج اإلنتاج األنظف بالتطبيق المستمر لمنهجية واستراتيجية بيئية وقائية متكاملة على
المنتجات والعمليات اإلنتاجية والخدمات لزيادة الكفاءة اإلقتصادية وتقليل المخاطر على اإلنسان
والبيئة ).(Hansen, et. al. 2000
وعرفه نجم ( )2008على أنه أحد المداخل األساسية في البعد البيئي في إدارة األنتاج
والعمليات والذي طُرح ألول مرة من قبل برنامج األمم المتحدة للبيئة United Nation
 )UNEP( Environmental Programعام  1989كإستجابة لخفض مستوى التلو
والنفايات الصناعية.
يعد اإلنتاج األ نظف نهج وقائي إستباقي لتحسين الكفاءة اإلقتصادية واألداء البيئي لنظام معين،
من خالل اإلستخدام الفعال للموارد ،التي تهدف إلى الحد من النفايات عند المصدر ،وينظر
للنفايات من الناحية اإلقتصادية السلبية لها (.)Chikuku, et. al. 2011
ينظر لإلنتاج األنظف على انه فلسفة إلدارة العمليات التي تركز على تحقيق الكفاءة في
استخدام الموارد المتاحة ،والطاقة من أجل تقليص توليد النفايات واحتواء الملوثات المترتبة عنها
للمحافظة على الصحة والسالمة العامة (نعمة وذاكر.)2007 ،
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و يصف  )2004( Hengchenاإلنتاج األنظف على أنه:
 .1استراتيجية شاملة تدخل في اإلعتبار عمليات اإلستخراج واإلنتاج ومواردها وتقنياتها
وصيانتها وخدماتها ،بما فيها المواد والطاقة وخواصها وعناصرها واستخداماتها ونواتجها
ومصيرها.
 .2عملية إنتاجية حكيمة تحقق الرب

والوفر اإلقتصادي وترفع إمكانيات المنافسة بزيادة

فعالية العمل وجودة اإلنتاج ،وتخفيض الهدر ومنع التلو وآثاره.
 .3وسيلة إدارية مجدية تحقق ر بات العمالء والزبائن والمجتمع المتزايدة لمنتجات وخدمات
صديقة للبيئة أو أقل ضر اًر لها.
 .4يسم

بإنتاج أكبر وأفضل باستخدام أقل (للمواد األولية والموارد والطاقة) وبإفراز أقل

(للنفايات واإلنبعاثات) ،وبالتالي يخفض إلى الحد األدنى حدو التهثيرات البيئية.
 .5يعالج المشكلة من األصل بمسبباتها وليس أعراضها ،إنه خطوة وقائية متقدمة عن إدارة
النفايات أو المعالجة عند نهاية الخط.
 .6طريق عملي لتطبيق التنمية المستدامة.
تم تهسيس برنامج المركز الوطني لإلنتاج األنظف (National Center Of )NCPC
 Cleaner Productionفي عام  1994لتطوير القدرات المحلية لتنفيذ اإلنتاج األنظف في
البلدان النامية واإلقتصادات التي تمر بمرحلة إنتقالية ،ويستند البرنامج على فرضية أن اإلنتاج
األنظف برنامج متكامل في الصناعات وسياسات البلدان دون تعارض ،حي

تطبيق البالد

اإلنتاج األنظف يمكن أن تهتي حول ما إذا كان يتم الترويج للمفهوم من قبل المتخصصين في
البلد نفسه ويعدل ليتناسب مع الظروف المحلية ،وساهمت united Nation
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 )UNEP) Program Environmentalبقيمة مليون دوالر لبدء البرنامج ،ومنذ ذلك الحين
حشدت حوال ي ثمانية و ثالثون مليون دوالر ،معظمهم من الدول األوروبية إلنشاء مراكز اإلنتاج
األنظف (.)Berkel, 2011
دعم برنامج األمم المتحدة للبيئة ( )UNEPإنشاء مركز وطني لإلنتاج األنظف في جميع
أنحاء العالم ويبين أن نجاح المشاريع يتوقف على قدرة الشركات على اإللتزام بالمعايير التي
وضعتها مركز اإلنتاج األنظف الوطني (National Cleaner Production )NCPC
 Centerالتالية ):(Luken & Navratil, 2004
 .1إمكانية اإلنتاج األنظف واضحة داخل الشركة والصناعة.
 .2اإلهتمام في تطوير نظام اإلدارة البيئية.
 .3اإلستعداد لتبادل خبراتهم مع الشركات التي تستخدم تكنولوجيا مماثلة.
 .4اإلستعداد لتطبيق استراتيجيات اإلنتاج األنظف على المدى الطويل.
وتنحصر مهمة مركز اإلنتاج األنظف الوطني (National Cleaner Production )NCPC
 Centerفي تعزيز وتنفيذ استراتيجية اإلنتاج األنظف في المؤسسات والسياسات الحكومية ،في
توافق مع الظروف المحلية ،وتطوير القدرات المحلية لخلق وتلبية الطلب على اإلنتاج األنظف
في جميع أنحاء البالد وذلك من خالل ):(Luken & Navratil, 2004
-1

رفع مستوى التوعية البيئية.

-2

تدريب وتوفير المعلومات الفنية بما في ذلك تقييم اإلنتاج األنظف في المنشهة.

-3

تسهيل استثمارات اإلنتاج األنظف.
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-4

تقديم المشورة بشهن السياسات البيئية للحكومات و الدول.
تعمل تكنولوجيا اإلنتاج األنظف على تحقيق األداء مع تحسن نسبي بيئي في استهالك

الموارد ،وتهدف أساليب اإلنتاج األنظف للحد من التلو

الضار عند المسبب الرئيسي وذلك

باستخدام نهج التركيز على منع التلو والنفايات وأنها حماية للبيئة ،وضمان أقل قدر من التلو
واستخدام الموارد بطريقة مستدامة واعادة تدوير النفايات والمنتجات والتعامل مع جميع النفايات
المتبقية بطريقة أكثر قبوال من الناحية البيئية (.)Hengchen, 2004
ويطبق االنتاج االنظف على عدة جوانب ):(Berkel, 2006
-1العمليات االنتاجية (الصناعية) :يشمل اإلنتاج االنظف ،المحافظة على المواد الخام
والطاقة وازالة المواد السامة وتقليل كمية اإلنبعاثات والنفايات وسميتها قبل مغادرتها العملية
اإلنتاجية.
 -2المنتج :يركز على تقليل التهثيرات الضارة خالل فترة حياة المنتج التى تبدأ من استخراج
المواد الخام الالزمة إلنتاجه وتستمر حتى التخلص النهائى منها وبشكل آمن.
 -3الخدمات :حي

يتم دمج االهتمامات البيئية في تصميم وتقديم الخدمات.

وأضاف عمر ( )2013جانب أخر سمي المدخالت وهي المواد األولية المستخدمة والمتجددة
القابلة للتدوير م ع الطاقة المطلوبة للعملية التحويلية ،مع إستعمال الحد األدنى من المواد الغير
قابلة للتدوير ،مع إستبعاد المواد ذات السمية والملوثة للبيئة.
وض  )2011( Nayoni, et. al.الفوائد التى تعود على الصناعات الصغيرة والمتوسطة،
واألستدامة لهذه المنشهت وعملياتها فإستخدام تكنولوجيا اإلنتاج األنظف يؤدي الى:
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 .1تخفيض التكلفة ( تخفيض في المواد األولية والنفايات).
 .2تحسين الجودة الفنية والسالمة الصحية والبيئية للمنتج.
 .3تحسين فرص التسويق ورفع القدرة التنافسية.
 .4تحقيق بيئة عمل آمنة.
 .5ضمان السهولة في تنفيذ القوانين والتشريعات (وخاصة البيئية).
 .6تخفيض اآلثار البيئية السلبية والمسؤولية القانونية والمالية الناجمة عنها.
يجري تطبيق اإلنتاج األنظف بواسطة البحو

والتطوير وتحسين التكنولوجيا وتغيير السلوك

والممارسات من خالل التدريب المستمر ،واد ار ًكا من المجتمع فهن تحقيق التنمية المستدامة هى
مسئولية جماعية تضامنية ،وأن كل إجراء يتخذ لحماية البيئة العالمية يجب أن يشمل إجراءات
لتحسين ممارسات اإلنتاج واإلستهالك على نحو قابل لإلستدامة فقد أصدر برنامج األمم المتحدة
للبيئة ) (United Nation Environmental Programاإلعالن العالمى لإلنتاج األنظف
الذى يدعو إلى تبنى ممارسات إستهالكية وانتاجية تركز على االستراتيجيات الوقائية المتكاملة
مثل تقييم اآلثار البيئية ودورة حياة المنتج والعمل على التطوير من خالل تشجيع تغيير
األولويات من استراتيجية معالجة النفايات إلى الوقاية منها وتطوير اإلنتاج ليكون ذات كفاءة
بيئية متالئمة مع متطلبات المستهلك (.)Chikuku, et. al. 2011
من ناحية أخرى أقترح  (2002) Weslynne, et. al.إعطاء األولوية في تقدم الخدمات
التالية من أجل تحقيق اإلستدامة:
 -1تنفيذ تكنولوجيا اإلنتاج األنظف في المؤسسات.
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 -2إعداد وتوفير سبل الوصول إلى قواعد البيانات مع حلول اإلنتاج األنظف الجديدة.
 -3توفير الخدمات المالية.
 -4التدريب للمؤسسات التي تتبع أنظمة اإلنتاج األنظف ،مع التطوير والتحدي
حي

لألنظمة.

يمكن توفير خدمات نظام اإلدارة البيئية باإلضافة إلى اإلنتاج األنظف وبطريقة متكاملة

قد تعزز اإلنتاج األنظف مع الحفاظ على القدرة التنافسية في السوق.
لتطبيق تكنولوجيا اإلنتاج االنظف فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ،فإنه يجب التهكيد
على ضرورة األخذ بالتالي ):(Chikuku, et. al. 2011
 .1إلتزام إدارة المصنع لتمهيد الطريق ألنشطة اإلنتاج األنظف من أجل ضمان التعاون
والمشاركة ،وهذا يعكس إلتزام اإلدارة في تطبيق السياسة البيئية.
 .2إشراك الموظفين حي

يعتمد اإلنتاج األنظف إلى حد كبير على تعاون الموظفين ،وال سيما

تلك المشاركة في العمليات اليومية ،والتي تعزز القدرة على التوصل إلى حلول.
 .3الوعي بالتكلفة ويتم أخذ التكاليف في اإلعتبار وهنا يمكن تقليل التكلفة من خالل إستعمال
الموارد بشكل أمثل واعادة تدوير التالف منها.
 .4تنظيم فريق المشروع حي

تنحصر مهمته بالتنسيق واإلشراف على أنشطة التقييم.

 .5تحديد العوائق والحلول من أجل تطوير حلول عملية حي

يجب على فريق المشروع تحديد

الحواجز في مواقع محددة لتنفيذ اإلنتاج األنظف.
 .6تحديد األهداف على مستوى المصنع حي

هذه تمثل التحدي الكبير لفريق المشروع حي

ان أهداف اإلنتاج األنظف على مستوى المصنع و الباً ما ينعكس في أهداف منخفضة نسبياً.
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أظهر  )2011( Berkelالخيارات التي تعتمدها المنظمة عند إعتمادها لتطبيق اإلنتاج
األنظف:
 -1الممارسات التشغيلية وهي تدابير إدارية يمكن استخدامها للحد من التلو  ،مثل تدريب
العاملين ،الحوافز والتعامل مع المخزون والمواد و فصل الملوثات وتقليل حجم النفايات الخطرة.
 -2التغيرات في المواد األولية وذلك بإلغاء أو بخفض المواد الخطرة التي تدخل في العملية
التصنيعية والتقليل من أنبعاثات التلو  ،مع إدخال عمليات جوهرية تتمثل في تصفية المواد بعد
اإلنتهاء منها.
 -3تغير تكنولوجي وهي تغيرات تتوجه نحو المعدات واآلليات والمكائن ،وقد تكون بسيطة لكن
ذات تكلفة كبيرة حسب نوع التغير المطلوب ،مثل عملية اإلنتاج والتصميم الداخلي لآلليات.
 -4التغير ف ي تصميم المنتج وهي تغيرات التي تحصل على المنتج نفسه ،وذلك لتقليل
اإلنبعا

من النفايات عند إستخدام المنتج أو بعد التخلص منه ،وهذه التغيرات يمكن أن تؤدي

إلى تغير في ألية اعادة تصميم المنتج والتركيبة الفنية مثل مواصفات فنية وجودة أو إستبدال
منتج ،حي

ان التغير سيكون على الصعيد التقني واإلقتصادي والبيئي.

 -5إعادة التدوير وتعمل على منع توليد النفايات من مصدرها كتقليل استخدام المواد والطاقة
واعادة استخدام النفايات وجعلها مفيدة.
يرى  )2002( Weslynne, et. al.أن إرتباط اإلنتاج األنظف بكافة النواحي الصناعية
والخدمية يعود الى مستوى الوعي لألفراد واإلدارات وقابلية إعتماده وذلك برفع مستوى الوعي
العام بالبيئة وأهميته بشكل خاص ببرنامج اإلنتاج األنظف وفوائده حي
اإلنتاج والتنافسية.

أنها متعلقة بكفاءة
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أن الوعي البيئي المصاحب ألنظمة اإلدارة البيئية له الدور القوي لتنفيذ األنظمة لما له من
تهثير إيجابي على كافة األطراف المرتبطة باألنظمة وأنه أحد العوامل التي تدعم وتطور هذه
األنظمة كما أن الوعي موجود تحت مظلة التطبيق والعمليات ويرتبط مع التدريب حي

يتم تحديد

األحتياجات التدريبية لجميع العاملين في المنظمة ،يحتاج التدريب تحديد لمختلف مستويات
وظائف الموجودة بشكل منفصل وعام حسب طبيعة الوظيفة وتوفير الوعي البيئي للموظفين من
خالل منحهم دورات تدريبية وتعليمية ألداء األنشطة المرتبطة باألثر البيئي ).(Najam, 1999
ويوض  )2006( Perron. et. al.أن دعم وتطوير الوعي البيئي له القدرة على بلورة الصورة
االمثل للسلوكيات البيئية وترتكز على الثقافة وأدارة التغيير حي

أنها مرتبطة بعقبات قد تمنع

التحول إلى منظمة واعية بيئيا وللتغلب على هذه المعوقات والنجاح في تنفيذ مبادرة اإلدارة البيئية
ووضع أهمية ألعضاء المنظمة من فهم اآلثار وسياسات المنظمة البيئية من خالل المشاركة في
جهود التدريب على زيادة الوعي البيئي الذي ُينتج المعرفة واأللتزام الدائم وهنا يمكن للموظفين
فهم كيف يمكن أن يؤثروا على البيئة وتتهثر واجباتهم بشكل إيجابي.
وتوض  )2001( Veleva & Ellenbeckerأن مؤشرات التوعية البيئية للمنظمات تساعد
في قياس تقدمهم نحو نظم اإلنتاج المستدامة وذلك بإقتراح مؤشرات أساسية وتفصيلية ويطرح
مفهوم اإلنتاج المستدام الذي يرتبط إرتباطاً وثيقا بمفهوم التنمية المستدامة ،ويعرف اإلنتاج
المستدام بهنه خلق السلع والخدمات باستخدام العمليات والنظم ير ملوثة للبيئة والحفاظ على
الطاقة والموارد الطبيعية القابلة للحياة إقتصاديا وآمنة وصحية للموظفين والمجتمعات
والمستهلكين ،هذا التعريف يتفق مع الفهم الحالي للتنمية المستدامة ،ألنه يؤكد الجوانب البيئية
واإلجتماعية واإلقتصادية ألنشطة الشركات ،إن الجوانب الرئيسية التي يركز عليها اإلنتاج
المستدام هي:
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 -1استخدام الطاقة والمواد بشكل مسؤول.
 -2إحترام البيئة الطبيعية.
 -3العدالة اإلجتماعية وتنمية المجتمع.
 -4األداء اإلقتصادي.
 -5العمال و المنتجات.
يضيف  )2004( Hengchenأن اإلنتاج األنظف يساعد في الحفاظ على صحة وسالمة
الموظفين ،ويعمل على تقليل عدد اإلصابات خالل عملية اإلنتاج ،حي

أن تقنيات السالمة

واألداء الصحي من أألولويات التي يركز عليها اإلنتاج األنظف عند تطبيقها بنجاح وذلك من
خالل العوامل التالية:
 -1دمج السالمة في ثقافة العمل في المؤسسة من خالل التعزيز المستمر والتعليم عن
ممارسات العمل اآلمنة وشروطها وزيادة الوعي بدأً من اإلدارة العليا.
 -2برنامج منهجي لتتبع واعداد التقارير وتحليل جميع الحواد

المرتبطة باألنشطة.

 -3أنظمة اإلتصاالت واإلسراع في توزيع جميع المعلومات المتعلقة بالسالمة وتقاسمها ونشرها
داخل الدوائر أو المجموعات لتجنب حاالت اإلصابة المتكررة.
 -4التحليل المستمر للحواد  ،االستجابات وتقديم معلومات عن التحسين المستمر.
يقول  )2006( Perron, et. al.أن العامل األكبر في تبني األنظمة البيئية هم العاملون
والموظفون في المنظمة حي

التغييرات في السلوكيات الروتينية المطلوبة للوصول إلى

التحسينات المستهدفة في األداء البيئي ،تمثل األبعاد اإلنسانية للمنظمة والتي تمثل دو اًر هاما في
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إدخال اإلنتاج األنظف في المنظمات وادخال اإلدارة البيئية في إجراءات المنظمة والعمليات
ليست سوى الخطوة األولى في عملية مستمرة ،ألن الموظفين هم مصدر هام من مصادر
المعرفة والخبرة واإلبداع عندما يتعلق األمر للمنظمة ،واجراءاتها ومعداتها ،والتعليم والوعي البيئي
وأهمية التربية البيئية والتدريب على التوعية في المنظمات ،مستحيل دون مشاركة الموظفين في
المنظمة ،والمشاركة التي تؤدي إلى تحسين األداء البيئي تعتمد على استخدام المعرفة.
أن التعليم واإلتصاالت أمران حيويان في مساعدة الموظفين والمديرين على فهم دورهم
والمسؤوليات في تنفيذ التنمية المستدامة وعلى الشركات أن تستثمر في البيئة وخطط التدريب
والوعي على الصعيد البيئي وأنظمته حي

أنها ضرورة قصوى للشركات الناجحة وأصب الوعي

البيئي والتعليم من استراتيجيات اإلمتثال الالزمة للتنمية المستدامة ،يمكن للشركة أن تكون واثقة
من النتائج (مشاركة الموظفين ،وتحسين األداء البيئي ،وتحسين أداء الموظف بيئياً) للتدريب
على الوعي البيئي سوف تصب حقيقة واقعة.
يتم تقييم اإلنتاج األنظف من خالل األثر البيئي المصاحب لألنشطة والعمليات للمنتج ،حي
ان التقييم يحصل في كل مرحلة من مراحل العمليات وهي السبيل لتحقيق التحسين المستمر،
وذلك بتحديد المناطق األستخدام ير الكفوء للموارد وسوء إدارة النفايات ،ويتم على عدة خطوات
:)Chikuku, et. al. 2011
 . 1التقييم األولي ويتم فرز الخيارات من أجل تحديد احتياجات التقييم ،حي

الخيارات اإلدارية

ال تتطلب دائما التقييم الفني.
 . 2التقييم الفني ويتكون التقييم الفني من جزأين مترابطين أوال ينبغي تقييم ما إذا يمكن دمجها
في األنشطة وهذا يتطلب العمل على موثوقية المعدات وجودتها ،وأثرها على جودة المنتج
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واإلنتاجية ومتطلبات الصيانة والتشغيل الالزمة والمهارات واإلشراف ،ثانيا يمكن عمل تغيرات في
المواصفات الفنية في توازن المواد المدخلة والمواد الناتجة ومتطلبات الطاقة بعد تنفيذ خيار
اإلنتاج األنظف.
 .3التقييم االقتصادي يهدف التقييم االقتصادي على جمع البيانات (اإلستثمارات والتكاليف
التشغيلية) واإلختيار بين معايير التقييم (صافي القيمة الحالية أو معدل العائد الداخلي) وحسابات
الجدوى وبعد جمع البيانات اإلقتصادية يبنى على نتائج التقييم الفني من أجل دمج المزايا
اإلقتصادية على المدى الطويل مع اإلنتاج األنظف.
 .4التقييم البيئي الهدف من التقييم البيئي هو لتحديد اآلثار اإليجابية والسلبية للخيارات البيئية
المطروحة يهخذ التقييم البيئي في اإلعتبار كامل دورة حياة المنتج أو الخدمة وهنالك نوعان من
التحليالت الكمية والنوعية حي

ينطوي على طريقة وضع مجموعة من المعايير التي توض

األثر البيئي للمنتج ويمكن قياسها مع قياس النتائج الفعلية على أساس هذه المعايير مثل تكلفة
التخلص أو تنظيف النفايات في جميع مراحل دورة الحياة للمنتج·.
 .5إختيار الخيارات الممكنة وذلك بوضع الخيارات من الناحية الفنية الغير مجدية والخيارات
ذات الفائدة البيئية الكبيرة .
 .6التنفيذ والمتابعة وهنا يتم تنفيذ التدابير الوقاية الممكنة واحكام اتخاذها لضمان التطبيق
المستمر لإلنتاج األنظف ،ويجدر بالذكر أن تطوير هذا البرنامج يتطلب رصد وتقييم النتائج
وتنفيذ المجموعة األولى من التدابير الوقاية التي تحققت ،والنتيجة المتوقعة من هذه المرحلة هي
(:)Chikuku, et. al. 2011
 -1تنفيذ التدابير الممكنة لإلنتاج األنظف.
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 -2رصد وتقييم التقدم عن طريق تنفيذ الخيارات الممكنة.
 -3بدء أنشطة اإلنتاج األنظف الحالية.
عند تطبيق األنظمة تواجه المنظمات بعض العقبات التي يمكن أن تواجه تطبيق نظام اإلنتاج
األنظف في البلدان كما تصفها (مغراوة وحفيفي:)2011 ،
-1

العائق المالي مثل التكلفة العالية لقروض اإلستثمار واإلعتقاد السائد بهن اإلستثمار في

اإلنتاج األنظف مخاطرة والتقييم الغير سليم من قبل المؤسسات المالية ،وهذا يؤدي الى تقلص
حجم اإلستثمارات فيما يتعلق بالبيئة.
-2

العائق اإلقتصادي قد ال تكون ذات المردود القوي من ناحية التكلفة حي

يكمن ضعف

الخبرة فيما يتعلق بالتكلفة البيئية خصوصاً وعدم نضوج السياسات البيئية بشكل عام ذات التهثير
السلبي إقتصادياً.
-3

العائق الهيكلي مثل القصور في قيادات العمل البيئي في قطاع الصناعة وقلة خبرة أقسام

إدارة العمليات واإلدارة البيئية مع عدم إكتمال الجهاز اإلداري والتنظيمي لبعض الشركات وقلة
الخبرة اإلدارية بشكل خاص لألنظمة البيئية.
-4

العائق الفني والتقني مثل ياب قواعد وأساليب اإلنتاج الحديثة حي

أن تطبيق اإلنتاج

األنظف قد يكون معقداً من ناحية التدقيق وعدم القدرة على إدخال األجهزة والتقنيات الحديثة ذات
القدرات العالية وقلة المعلومات الفنية لتغطية اإلحتياجات الخاصة المصممة للمنظمة فيما يتعلق
باإلنتاج األنظف.
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) (10.2األداء البيئي Environmental Performance
يعتبر األداء البيئي ليس بالمفهوم الجديد في الوسط اإلداري في عالم األعمال حي

يوخذ بعدة

أشكال مرتبطة بنوع النشاط التي تمارسه المنظمة ويكون ذو تهثير واض بعدة عوامل مرتبطة
بنوع النشاط.
ُعرف  (1999) Smeets & Weteringsاألداء البيئي بهنه عبارة عن نتائج ذات مقاييس
إلدارة المنظمة تعكس مظاهرها البيئية.
وعرفها بروش ودهيمي ( )2011بهنها نشاط شمولي يعكس قدرة المنظمة على إستغالل
إمكانياتها وفق معايير معينة توضع بناءاً على خطط طويلة المدى.
ويقول  )2007( Barajas, et. al .22أنها عالقة بين سلسلة خدمات مرتبطة باألنشطة من
حي

الجودة والقدرة على اإلنتاجية وهما عبارة عن مرآة األداء للمنظمة.

وأفضل شكل من أشكال إستغالل الموارد بدون أية إستنزاف له كما ذكرت (2013( Fura
ويعتبر األداء البيئي ذو عدة أشكال ومقاييس وأبعاد وترتبط باألنشطة والعمليات الصناعية
والخدمية للمنظمات وهما :الكفاءة البيئية والفاعلية البيئية.
-1

الكفاءة البيئية :وهي تسليم البضائع والخدمات التي تلبي إحتياجات اإلنسان مع الحد من

اآلثار البيئية السلبية لها بشكل يحافظ على كثافة الموارد من خالل التحكم بدورة الحياة للمنتج أو
الخدمة وجعلها صديقة للبيئة وذلك بسهولة تدويرها أو التخلص منها كما يراها كل من Berkel
( )2006وبروش ودهيمي (.)2011
توجد عدة عوامل مرتبطة بالكفاءة البيئية (:)Berkel, 2006
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 .1تقليل كثافة المواد من السلع والخدمات.
 .2الحد من كثافة الطاقة من السلع والخدمات.
 .3الحد من أنتشار من المواد السامة.
 .4تعزيز إعادة التدوير للمواد.
 .5تعظيم اإلستخدام المستدام للموارد المتجددة.
 .6توسيع متانة المنتج.
 .7زيادة كثافة خدمة السلع والخدمات.
ووصف كل من  (1998) Reijndersو (2006) Berkelالروابط بين اإلنتاج األنظف
والكفاءة البيئية وذلك بربط أهداف التميز في العمل والتميز البيئي وذلك بخلق جسر بين سلوك
الشركات الذي يمكن أن يدعم التنمية المستدامة ودمج النمو اإلقتصادي وتحسين البيئة ،إن
الكفاءة البيئية تتجاوز إستخدام الموارد والحد من التلو

من خالل التهكيد على خلق القيمة

لألعمال التجارية والمجتمع بشكل عام وذلك بتوفير اإلحتياجات التنافسية ،من خالل زيادة قيمة
السلع والخدمات وتخفيض التكلفة مع إحتضان مفاهيم اإلنتاج األنظف مثل اإلستخدام الكفوء
للمواد الخام ،ومنع التلو

والحد من استنزاف المصدر والتقليل من النفايات واعادة التدوير

الداخلي واعادة استخدامها وتشترك في الخصائص مع العديد من أدوات اإلدارة البيئية مثل التقييم
البيئي وهو مفهوم التطور الذي يسم للشركات للتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة وبإدراجها
ضمن الخيارات التكنولوجية للحد من استهالك المواد مع كثافة في اإلنتاج ودورة الحياة للمنتج
التي تتبع من المواد الخام وصوال إلى مراحل التخلص النهائي بعد اإلستخدام أو كمواد تالفة.
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ويكشف تقييم األداء البيئي وجة الكفاءة البيئية داخل المنظمة بطريقة منهجية لتحديد األهداف،
وجمع البيانات ،وتقييم اآلثار ،والسيطرة واإلتصال ،وفي النهاية إلى أصحاب المصلحة.
 -2الفعالية البيئية :وتعرف الفعالية أنها القدرة على تحقيق األهداف ،على حساب اإلستهالك
األمثل للموارد ،األفراد ،المعدات والموارد الطبيعية.
وينظر لها على انها فلسفة إدارية تهدف الى الحد من األضرار البيئية مع تحقيق أقصى قدر
من األرباح للمنظمة ،كما وضحها بروش ودهيمي (:)2011
.1

تخفيض إستخدام المواد في المنتجات والخدمات.

.2

تخفيض الوحدات المدخلة من الطاقة إلنتاج وحدة واحدة من اإلنتاج.

.3

تخفيض اإلنبعاثات السامة.

.4

إسترجاع المواد المستخدمة بهكبر قدر ممكن.

.5

زيادة اإلستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

( .6إستدامة المنتجات( زيادة دورة حياة المنتج.
.7

زيادة الفائدة التي تقدمها المنتجات والخدمات.

وض  (2007) Montabon, et. al.أن الممارسات التي من المتوقع أن تؤدي إلى تحسين
األداء البيئي تتم بربطها بالبرامج البيئية وتنفيذها مثل برنامج مراجعة الحسابات البيئية مع تحديد
األسباب الجذرية والتصحي  ،وهذا يؤدي إلى انخفاض في عدد المؤشرات ،والميزة الرئيسية لهذا
المقياس هو أن اإلجراءات التصحيحية يمكن في كثير من األحيان أن تؤخذ قبل أن تظهر أوجه
القصور في مستوى األداء و يمكن أن يكون من الصعب قياسها.
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وتقسم الموئشرات الى قسمين ،كمي ونوعي كاالتي:
-1

الكمي:

• الحركة النقدية الشرائية.
• المبادرات التطوعية.
• استخدام المواد الخام.
• عدد أنشطة التوعية المجتمعية.
• عدد التقييمات الذاتية الداخلية.
• الصحة والسالمة.
• القضايا التنظيمية مع تحديدها بشكل استباقي.
-2

النوعي:

• اعتماد سياسة مؤسسية على التقييمات الذاتية.
• تنفيذ برنامج لتحسين جهود التوعية المجتمعية.
• شهادة .ISO 14001
بناء على طبيعة النشاط
طرح  )2013( Zivkovic, et. al.مؤشرت األداء البيئي ويقسمها ً
المتعلق بالبيئية الى أداء العمليات واألداء األداري ،عمليات التدقيق البيئي واإلمتثال للصحة
والسالمة الداخلية أحد أهم موئشرات األداء البيئي ويفسر مؤشر ثال

الحالة البيئية :وهو قياس

نوعية لكل عنصر من عناصر البيئة وهو ليس مقياساً لألثر البيئي مثل تركيزات الملوثات في
الهواء والماء والمياه الجوفية والتربة والتغيرات في المنتج الزراعي.
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ميزة استخدام هذا النوع من القياس هو أنه يمكن استخدامها لقياس التهثير المباشر لهذا النشاط
على البيئة (الجوانب البيئية للعمليات) ومع ذلك ،جمع هذه البيانات يمكن أن يكون مضيعة
للوقت ومكلف ألن البيانات المطلوبة في كثير من األحيان لم تجمع بشكل روتيني وقد تحتاج
إلى جمعها سنوات عديدة في بعض الحاالت ،مما يجعل وجود عالقة بين عمليات المنظمة
وتهثيرها البيئي يمكن أن يكون صعبا ،ألن هناك العديد من المتغيرات التي يمكن أن تسهم في
التهثير على البيئة.
قدمت جمعية مبادرة اإلدارة البيئية العالمية ( Global Environmental Management
 )Initiativeطريقة أخرى للقياس وهي المقارنة المرجعية ( ،)Benchmarkingوتعرف
بإعتبارها عملية مقارنة وقياس العمليات للمنظمة مقابل عمليات المنظمات األفضل منها في
مجال العمل والمنافس لها مما يعطيها الدافع او التحسن في أداء المنظمة.
) (11.2الدراسات السابقة
نظ اًر ألهمية الدراسات السابقة المتمثلة في إثراء اإلطار النظري بالمعلومات ،وربطه مع الجانب
الميداني ،واإلفادة منها في المنهجية ،وفي تطوير وصيا ة أداة الدراسة الحالية ،فقد تم تقسيم
الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية ،وفقاً للتسلسل التاريخي لها من األقدم الى
األحد

كاآلتي:

) (1.11.2دراسات باللغة العربية
 .1دراسة اسماعيل ( )2014بعنوان" :أدارة الجودة البيئية الشاملة وأثرها في ممارسات
اإلنتاج األنظف" ،دراسة استطالعية ألراء عينة من العاملين في الشركة العامة لصناعة األدوية
والمستلزمات الطبية" ،يهدف البح

الى إيجاد العالقة بين إدارة الجودة البيئية الشاملة وتكنولوجيا
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اإلنتاج األنظف ومعرفة إنعكاساتها على أداء اإلنتاج بهدف تعزيز جودة االداء البيئي وحسن
استغالل الموارد والتقليل من النفايات والملوثات ،وركز البح

على العالقة التبادلية بين االنتاج

األنظف والجودة الشاملة البيئية ،تم توزيع ( )50استبانة على العينة المكونة من فنيين واداريين
في مصنع شركة نينوى لألدوية ،وأظهرت النتائج بوجود اثر إلدارة الجودة الشاملة على اإلنتاج
األنظف ووجود تباين لتاثير متغيرات الجودة الشاملة على اإلنتاج األنظف.
 .2دراسة العزاوي والنقار ( )2015بعنوان" :أستراتيجيات ومتطلبات وتطبيقات إدارة البيئة"،
دراسة حالة لشركة الغاز ،تهدف الدراسة الى بيان أثر أتباع نظام االدارة البيئية في شركة الغاز
على أدائها البيئي ،عملت الدراسة على تحديد أهم الجوانب البيئية الملوثة داخل شركة الغاز
وتحديد النقاط ذات األثر البيئي فيها ،وبعد أخذ المشاهدات والمعايشة الميدانية والتعرف على
الهيكل التنظيمي لها ،تبين ان بعض االليات كانت قديمة ،وتعامل بمواد ذات سمية عالية،
وتباين طبيعة أدراك االشخاص القائمين بنشاط الشركة ،وتمثلت النتائج قيام الشركة بعمل وحدة
جمع المياه الملوثة تعمل على معالجتها ثم تصريفها ،تجديد االليات والمعدات ،عمل دورات
لكوادرها بهدف أعداد كوادر متخصصة بمجال حماية البيئة وتسيير العمليات بشكل أمن وبيئي،
العمل على األستفادة من المخلفات مثل الورقيات ،وذلك ببيعها الى شركات التدوير ،أعتماد
عالمات و بطاقات أرشادية تنبه الى درجة الخطورة في التعامل مع المواد.
 .3دراسة بروش ودهيمي ( )2011بعنوان" :دور نظام اإلدارة البئية في تحسين األداء البيئي
للمؤسسات" ،دراسة حالة لشركة االسمنت ،تهدف الدراسة الى اإلجابة على السؤال التالي ،ما
مدى إسهام نظام اإلدارة البئية في تحسين األداء المستدام للمؤسسة االقتصادية؟ واين يمكن ان
تكون الفائدة بالنسبة للمنشات الصغيرة ،النتائج :الـتخلص النهـائي مـن التـهثيرات السـلبية لألنشـطة
الصـناعية علـى المحـيط البيئـي ،بمـا يحقـق لهـا عوائـد اقتصـادية ويحـافظ علـى ديمومـة نشـاطها
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واسـتم ارريتها مـن خـالل مـا يسـمى بـاألداء المسـتدام وأثبات انه ال يقتصـر تطبيـق نظـام اإلدارة
البئيـة علـى تحسـين األداء البيئـي للشـركة فقـط ،بـل يسـاهم في تخفـيض التكـاليف وقامت الشركة
بإعتماد االنتا ج األنظف كمنهج بيئي ،من خالل اقتنائهـا لجهـاز فرن معالجة داخلية والـتي
سـاهمت في تقليـل اإلنبعاثـات الغازيـة مـن الفـرن الرئيسي ،وبالتـالي قلـت مـن تكلفـة الطاقـة
المسـتهلكة ،كمـا حاول الباح

إبـراز مـدى استفادة الشركة من العوائد المحققة نتيجة بيعها

للنفاي ـات الصـناعية والـذي سـاهم في تحقيـق عائـدين أحـدهما مـالي واآلخـر بيئي ،من خالل
التخلص من النفيات الخاصة والخطرة (شحوم ،زيوت وبطاريات).
 .4دراسة مجاهدي وبراهيمي ( )2010بعنوان" :االدارة البيئية كمدخل لتحقيق التنافسية
المؤسسة الصناعية" ،دراسة حالة لشركة ( ،)IBM-SONYيهدف البح

الى النظر الى التوجه

البيئي ،القائم على االدارة البيئية الفعالة ومساهمتها في رفع القدرة التنافسية للمنظمة ،وذكر
المحاور االربعة االستراتيجيات البيئية وواقع المنافسة البيئية وأطار المنافسة العام مع نوع االدارة
البيئية وقد بين أثرها على الشركات  IBMو SONYحي

ان شركة  SONYاعتمدت آلية

االنتاج االنظف وقد ساهمت على تسهيل عملية التدوير للمنتجات حي

ان االجهزة الكهربائية

صنعت من مواد ذات استخدام ليس بالكبير وانخفاض التكاليف بسبب اعادة التفكيك ،أما شركة
 IBMفقد ساعدها االنتاج االنظف على تقليل أنبعا

الغازات والنفايات السامة ،واقامة مركز

للمنتجات البيئية بهدف تصميم منتجات ذات اداء بيئي عالي خالل دورة الحياة للمنتج ،مع
تسهيل الية اعادة التفكيك والتدوير.
 .5دراسة مغراوة وحفيفي ( )2011بعنوان" :االداء البيئي كهستراتيجية تنافسية للمؤسسات
الصناعية" ،دراسة حالة مؤسسة االسمنت  ECDEبالشلف ،قد تم دراسة عدة جوانب متعلقة
باالنتاج االنظف مثل الحد من التلو

وللهواء ،باألعتماد على القياس واألختبار حي

وضعت
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الية ألسترجاع بار االسمنت واعادة تدويره كقيمة مضافة و كانت النتيجة أنها تمكنت من
استرجاع مواد اولية واعادت تدويرها بحي

زادت كمية االنتاج العام سنوياً 4 ،ماليين طن

واألستفادة من الفضالت االنتاجية ببيعها وتحقيق  280000دوالر من جراء بيع  80طن من
الورق لشركة مصنع االوراق في وهران.
 .6دراسة ألفيحان والبياتي ( )2008بعنوان" :تشخيص الفجوة بين الواقع الفعلي ومتطلبات
نظام االدارة البيئية" ،دراسة حالة ﺍلشرﻛة ﺍلعامة لصناعة ﺍلبطاﺭياﺕ في بابل ،يقﺩﻡ ﺍلبحﺙ تحليال
ﻭتقﻭيما لمستﻭﻯ تﻁبيﻕ ﻭتﻭثيﻕ متﻁلباﺕ ﺃحﺩﺙ مﻭﺍصفة لنﻅـاﻡ ﺍألﺩﺍﺭﺓ ﺍلبيئية ISO 14001
مقاﺭنة مع نﻅاﻡ ﺍلبيئة ﺍلمعتمﺩ في معمل بابل بهﺩﻑ ﺇجﺭاء تقييﻡ ﺍألﺩﺍء ﺍلبيئي فـي ﺍلمعمـل ،مـﻥ
ﺃجـل تحﺩيـﺩ ﺍلتحسيناﺕ بيئيا ،ﻭقﺩ تﻭصل ﺍلباحﺙ ﺍلى ﻭجﻭﺩ فجﻭﺓ كبيرة بـيﻥ ﺍلنﻅاﻡ ﺍلبيئي
ﺍلمعتمﺩ في ﺍلمعمل ﻭمتﻁلباﺕ نﻅاﻡ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍلبيئية.
) (2.11.2دراسات باللغة األجنبية
 .7دراسة  )2014( Famiyehبعنوان“Framework for Identifying :
Ignificant Environmental Impacts of Manufacturing and Service
” .Operationsوتهدف الدراسة إلى تطوير اإلطار الذي يمكن ان يظهر التكيف من قبل
المنظمات لتحديد الجوانب البيئية ألنشطتها ومنتجاتها أو خدماتها واظهار كيف أن تحديد
الجوانب التي قد يكون لها تهثيرات هامة على ما يمكن التعرف عليه من البيئة ،طبقت هذه
الدراسة في دولة انا على منظمة في قطاع التعدين في مناجم الفحم الطبيعي وكان البح
نوعي واعتمد على المقابالت الشخصية ،ومن النتائج كان تطوير نموذج الية عمل ناقالت الفحم
بحي

تعمل على توفير الوقود والطاقة بنسبة  18%واقتراح الخطوات التالية :تحديد الجوانب

البيئية ،تقييم المخاطر البيئية ،وصف المخاطر البيئية ،تقييم حدود المخاطر البيئية كنموذج.
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 .8دراسة  )2013( Nguyen & Hensبعنوان"Environmental Performance :
of the Cement Industry in Vietnam the Influence of ISO 14001
" .Certificationهذه الدراسة التجريبية هي األولى لتحليل استجابة مصانع االسمنت الفيتنامية
 ،ISO 14001تمت دراسة تهثير نظم اإلدارة البيئية ISO 14001المتوافقة في صناعة
االسمنت في فيتنام من خالل الدراسة وتقييم االداء البيئي من خالل استعمال االستبيان التابع
لنظام  ISO 14001على جميع مصانع االسمنت البلغ عددها  56مصنع 13 ،مصنع معتمدة
للشهادة و43

ير معتمدة وكان مجموع االستبيانات الموزعة  2930استبيان ،تم أظهار

االختالفات قبل وبعد الشهادات وبمقارنة النتائج ،أظهرت نتائج تحليل أداء اإلدارة أن الوعي
البيئي واالهتمام في المصانع المعتمدة ،كان أفضل مما كانت عليه في المصانع الغير مصدقة
على األداء التشغيلي ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المصانع المصدقة
و ير المصدقة على مجموعة مختارة من المؤشرات البيئية مثل بار  SO2و NO2فضال
عن تحسن كبير بعد اعتماد  ،ISO 14001ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن ISO
 14001لديه القدرة على تحسين األداء البيئي للمنظمات في البلدان النامية السريعة النمو
بالقطاع الصناعي.
 .9دراسة  )2011( To, et. al.بعنوان:

"Benefits of Implementing

" .Management Ssystem Standardsدراسة حالة للشركات المعتمدة في دلتا نهر
اللؤلؤ ،الصين تهدف هذه الدراسة الى استكشاف مدى تطبيق معايير نظام ادارة البيئة على
الشركات المعتمدة في دلتا نهر الؤلؤ في الصين وتاثيره عليها ،وبعد األخذ بالمشاهدات والقياس
قد تبين أن الغالبية العظمى من الشركات قد استجابت لتنفيذ نظام إدارة البيئة واعتماد معظمها
على إدارة الجودة واالدارة البيئية ونظم ادارة الصحة والسالمة المهنية ( 9001و14001
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و )18001وتظهر النتائج ان الشركات الحاصلة على شهادة  9001و 14001اكتسبت المزيد
من الفوائد كالدخل المالي القوي وقلة الحواد

في العملية التشغيلية ،وأجري االستطالع

مستعرضاً عدداً من الشركات المعتمدة ،باستخدام استبيان على كافة العاملين ضمن ما مجموعه
 157شركة في الدراسة.
.10

دراسة  )2004( Gbedemahبعنوان“Environment Management :

System ISO 14001 Certification in Manufacturing Companies in
" .Ghanaتهدف الدراسة الى التحقيق في دور االدارة البيئية الحالي من قبل الصناعات في
انا ودوافعهم العتماد النظام وتم استخدام تقنية أخذ العينات باالستبيانات إلى  20شركة
صناعية بمعدل استجابة  %50في منطقة أك ار وتيما  -متروبوليتان مع تقيم االدارة البيئية
الحالية داخل المصانع بشكل عام ،والفوائد المتهتية منها واظهرت النتائج وجود فرق معنوي على
 15منظمة اتبعت نظام ادارة البيئة مع االلتزام التام بالمعايير.
 .11دراسة  )2012( Perumal, et. al.بعنوان"Lean Principles Adoption :
" .in Environmental Management System EMS ISO 14001دراسة حالة
ومس على الشركات المعتمدة  ISO 14001في ماليزيا ،الهدف من هذه الدراسة هو فحص
سمة من مبادئ  ISO 14001واقتراح الربط بين المبادئ البيئية و ISO 14001حي
الباح

استخدم

االستبيان على  140شركة عاد منها  48فقط وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن ISO

 14001أُعتمدت لتقوية اإلنتاج وأثبتت الدراسة أيضا أن المبادئ البيئية ذات لها عالقة إيجابية
وهامة مع  ISO 14001نظام االدارة البيئي ويمكن أن يتم الربط بين المبادئ البيئية و ISO
 14001لتحقيق التحسين المستمر للشركات المشاركة في هذا البح
على بيئة التصنيع وصناعة الخدمات في ماليزيا.

الذي يركز بشكل رئيسي
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 .12دراسة  )2010( Goh & Wahidبعنوان“"The Effect of ISO 14001 :
" .Environmental Mmanagement System Implementationدراسة تطبيقية
في ماليزيا تبح

هذه الدراسة عالقة بين  ISO 14001وتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة في

الشركات الماليزية ،مشي ار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم في أكبر المؤسسات
التجارية في ماليزيا ،تم ارسال االستبيان الى  118شركة ،استجابت  61شركة فقط وتم التوصل
الى تأﻛيد  ISO 14001على أنها عالقة تنفيذيه إيجابية وهامة مع الشركات الصغيرة
والمتوسطة في األداء وهذا مؤشر لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ال يوجد لها مكان
في المنافسة إلى النظر في االنضمام الى المنظمات التي تتبع نظام االدارة البيئية.
 .13د ارســة  )2010( Chikuku, et. al.بعن ـوان:
14001

ISO

Obtaining

in

Production

"The Role of Green
Manufacturing/Cleaner

" .Certification for Tobbacoo Processing Companies in Zimbabwe
لشــركات تصــنيع التبــغ فــي زيمبــابوي ،تهــدف هــده الد ارســة إلــى استكشــاف كيفيــة اإلنتــاج األنظــف،
وتجهيــز مصــنع التبــغ ،حيـ

يمكــن اســتخدامها كقاعــدة للحصــول علــى شــهادة ، ISO 14001

ويسلط الضوء على إجراءات تقييم االنتاج األنظف ،تمثلت النتائج بالفرص التي يمكن استخدامها
لتشــكيل أســاس لألهــداف البيئيــة لالنتــاج األنظــف و ISO 14001كتوافــق وبالتــالي فإنهــا يمكــن
دمجهــا فــي نظــام واحــد إلدارة البيئــة ،واالبتعــاد عــن الخيــارات التــي تحتــاج إلــى نفقــات رأس المــال،
تمثلــت ابــرز النتــائج :أنخفــاض نســبي فــي التكلفــة التشــغيلية بســبب تعــديل أجـراءات العمــل وتقليــل
النفايات وأن اإلنتاج األنظف ال يغني عن نظام االدارة البيئية . ISO14001
 .14دراسة  )2007( Barajas. et. al.بعنوان"Environmental Performance of :
" .the Assembly Plants Industry in the North of Mexicoتهدف الدراسة الى
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تسليط الضوء على مصانع التجميع الى جانب تخصصها في تجهيز المنتجات االلكترونية
وقطع يار السيارات ودراسة نسبة التلو
البيئية وذلك بإعتماد البح

الصادر منها وهو ما أثار اهتمام حول المشاكل

واألختبار والقياس ،تمثلت النتائج بعد أخذ  3شركات تعمل في

مجال تجميع السيارات ،وذلك بتصميم آليات فعالة إلدارة البيئية التي تنطوي بنشاط جميع
الجهات الفاعلة المحلية ذات التهثير االقتصادي على المكسيك وتدرس التعاون بين الشركات
والحكومة من خالل التفتيش وتعزيز برامج اإلدارة البيئية الطوعية ،من ابرز النتائج تخفيض
أستهالك الكهرباء بنسبة  23%مما أدى الى انخفاض في التكلفة التشغيلية.
 .15دراسة  )2005( Zeng, et. alبعنوان“Implementing Integration of ISO :
” .9001 and ISO 14001 for Constructionتهدف من هذه الدراسة الى تقييم تنفيذ
نظام اإلدارة المتكاملة على  ISO 9001و ISO 14001لشركات البناء ،وتدرس هذه الورقة
العديد من القضايا ذات الصلة في تنفيذ النظام المتكامل للجودة ،وصل عدد العينة الى 300
شركة داخل الصين تم استرجاع  68استبيان وتكشف النتائج أن  %41من الشركات تدعم
التكامل للمعايير  ISO 9001و ،ISO14001و %20منها فقط ملتزمة بالمعايير وتطبيقها،
وأسفرت االستفادة من التكامل :تجنب االزدواجية في اإلجراءات ،وانخفاض االحتياجات للموارد
وأن المنظمات تحتاج الى التوجيه الفني والدعم من هيئات البيئية والجودة.
 .16دراسة  )2004( Wangبعنوان"Cleaner Production and Circular :
" .Economy for Cement Industrial Sector in Chinaدراسة تطبيقية على
القطاع الصناعي في الصين ،تهدف هذه الدراسة الى توظيف االنتاج االنظف في الصناعات
االسمنتية في الصين واالستثمار في المستقبل في صناعة االسمنت وتحسين مرافق اإلنتاج
لخفض تكلفة اإلنتاج ولمواجهة تحديات كفاءة الطاقة ونقص المواد الخام بما في ذلك الفحم
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والكهرباء وكذلك المياه ،إن عدد المشاءات االسمنتية في ضمن الدراسة  4600منظمة ،حي

تم

أخذ قراءات ومشاهدات ومقابالت مع األدارة والعالملين كافة ،من أهداف الدراسة :رفع األداء
المالي لهذه الصناعة واالستخدام المسؤول للوقود والمواد الخام و توفر الممارسة السليمة بيئيا،
وتحسين صحة وسالمة الموظفين حي

يتم تقليل عدد اإلصابات والوفيات وذلك بإتباع منهجيات

تتعلق بالوعي البيئي التي تتلخص حول السالمة والمعدات والوقاية من الحواد  ،والى ا تنام
الفرص لتحسين كفاءة الصناعة والمصنعين وكانت النتائج ارتفاع مستوى االنتاج الى  240الف
طن سنوياً واعتماد نوع جديد من االسمنت الجاف القابل للتدوير بنسب عالية مع انخفاض عدد
االصابات من الملوثات في العمل وذلك باعتماد نوع جديد في الموارد للعملية التصنيعية
وانخفاض نسبة الماء المستخدم في العماية التصنيعية.
 .17دراسة  )2006( Berkelبعنوان"Cleaner Production and Eco- :
" .Efficiency Initiatives in Western Australia 1996–2004تهدف الدراسة الى
التطورات في مجال تعزيز وتنفيذ اإلنتاج األنظف والكفاءة البيئية على أربع مراحل :األساس
والتجريب ،االعادة الى االصل واعادة التوجيه ،أعتمدت الدراسة على المقابلة والمشاهدة ،تمثلت
النتائج أن برامج االنتاج االنظف أدى إلى استراتيجية ذات شقين لخلق كل من العرض والطلب
على خدمات االنتاج االنظف والفرق في االداء قبل وبعد تبني االنتاج االنظف ،والوصول الى
الكفاءة البيئية بشكل ملموس.
 .18دراسة  )2001( Punبعنوان"Cultural Influences on Total Quality :
" .Management Adoption in Chinese Enterprisesتهدف الى تنمية ثقافة
الجودة والتي هي الشرط األساسي في تطوير الجودة للمنظمات الصينية ،أن المنظمة يمكن أن
تحقق أداء أفضل للوصول الى الكفاءة من خالل تهسيس ثقافة الجودة المناسبة للنشاط
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المصاحب للمنظمة والمفاهيم األساسية الكامنة وراء ثقافة الشركات وادارة الجودة الشاملة ويناقش
العالقة بين القيم الثقافية وممارسات إدارة الجودة الشاملة في الشركات ،ووصل عدد العينة الى
 166شركة ،اظهرت نتائج هذه الدراسة الحاجة الملحة للمنظمات إلدارة التهثيرات الثقافية
وتشجيع مبادرات إدارة الجودة الشاملة من أجل الحفاظ على ميزة تنافسية مع منافسيهم حي

كان

هنالك تضارب بين الثقافة الصينية القديمة وثقافة الجودة المتطورة الحديثة ومن التوصيات
تاسيس ثقافة تنظيمية جديدة ونظام إدارة يتناسب مع المسارات الخاصة بهم نحو تحسين األداء
المستمر.
) (3.11.2ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
تناولت الدراسة الحالية موضوع تحديد العوامل المؤثرة لنظام االدارة البيئية  ISO 14001بوجود
ثقافة الجودة واالنتاج االنظف متغيرات وسيطة على االداء البيئي :دراسة حالة لشركة المثالية
للصناعات الكيماوية.
 .1تناولت من خالل المتغير المستقل  ،ISO 14001تحديد العوامل المؤثرة لنظام االدارة
البيئية  ISO 14001بوجود ثقافة الجودة واالنتاج االنظف متغيرات وسيطة على االداء البيئي،
في حين لم يتوفر ذلك في أي من الدراسات السابقة ،إذ ركزت بعض الدراسات السابقة على
االثر المباشر لكل نظام على حدى.
 .2تتميز هذه الدراسة بطرح الية تطوير مفهوم اإلستدامة من خالل تطبيق مفاهيم الجودة
البيئية وسياسة األنتاج األنظف.
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 .3تختلف هذه الدراسة بطبيعة تحليالتها حي

ُبين األثر المباشر لمعايير  ISO 14001على

األداء البيئي واإلنتاج األنظف وثقافة الجودة ثم تم التطرق الى تحليل المسار مع أخد المتغيرين
األخيارن متغيرات وسيطة على االداء البيئي.
استناداً على ما تقدم فقد جاءت فكرة الدراسة الحالية ،والحاجة إليها الستكمال الجهود البحثية،
واإلستفادة من الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية ،في إثراء اإلطار النظري ،وفي بناء أداة
الدراسة ،وفي المنهجية ،حي

جاءت الدراسة الحالية مكملةً للدراسات السابقة في تعميق المعرفة

حول أثر هذه األنظمة البيئية مجتمعة على األداء البيئي لدى (شركة المثالية للصناعات
الكيماوية).
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
تناولت الدراسة في هذا الفصل منهج الدراسة ،ومجتمع الدراسة ،وعينتها ،كما تناولت مصادر
بيانات الدراسة ،ومتغيرات الدراسة ،وأنموذج الدراسة ،باإلضافة إلى تناولها لصدق األداة وثباتها
والمعالجة اإلحصائية وذلك على النحو األتي:
) (1.3منهج الدراسة
استخدم الباح

المنهج الوصفي التحليلي بطريقة دراسة الحالة والذي يحاول تحديد العوامل

المؤثرة لنظام اإلدارة البيئية  ISO 14001بوجود ثقافة الجودة واإلنتاج األنظف متغيرات وسيطة
على األداء البيئي ،ويسعى الباح

من خالل هذا المنهج أن يوض ويفسر ويقيم نتائج الدراسة.

) (2.3مصادر الدراسة
استخدم الباح

مصدرين أساسيين لجمع البيانات والمعلومات:

المصادر الثانوية :حي

اعتمد الباح

في الجانب النظري للبح

على مصادر البيانات

الثانوية والتي تمثلت بالكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات والمقاالت
والتقارير ،واألبحا

والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة ،باإلضافة للبح

والمطالعة

في مواقع االنترنت المختلفة.
المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البح

لجـه الباح

إلى جمع البيانات

األولية من خالل االستبانة كهداة رئيسة للدراسة ،صممت خصيصا لهذا الغرض ،ووزعت على
عينة الدراسة ومقدارها ( )70استبانه.
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) (3.3مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في الشركة المثالية للصناعة الكيماوية والبالغ عددهم
).(70
) (4.3عينة الدراسة
قام الباح

بهدخال كافة العالملين وعليه تكون عينة الدراسة هي مجتمع الدراسة ،فقد تم توزيع

( )70استبانه على عينة الدراسة وقد تمكن الباح

من استرداد ( )65استبانه من عينة الدراسة

تمثل ما نسبته ( )%93من مجموع العينة التي تم توزيعها.
) (5.3المعالجة اإلحصائية
وفيما يلي عرض لعينة الدراسة وفق المعلومات الشخصية-:
التحليل الديموغرافي:
جدول رقم ( :)1-3يبين توزيع عينة الدراسة حسب العمر
العمر

العدد

النسبة المئوية %

أقل من  30سنة

30

46.2

من  34-30سنة

17

26.2

من  39-35سنة

11

16.9

 40سنة فهكثر

7

10.8

المجموع

65

100.0

المصدر :إعداد الباح  ،من نتائج التحليل األحصائي

يوض الجدول السابق متغير العمر ،حي

تبين أن أفراد العينة من ذوي الفئة العمرية التي

اقل من ( )30سنة حصلوا على أعلى نسبة مئوية مقدارها ( ،)%46.2وأن أفراد العينة من ذوي
الفئة العمرية ( 40سنة فهكثر) حصلوا على أقل نسبة مئوية ( ،)%10.8وأن الموظفين من وذي
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الفئة العمرية التي تتراوح بين ( )34-30سنة حصلوا على نسبة مئوية ( ،)%26.2وشكلت الفئة
العمرية (من  39-35سنة) نسبة مئوية مقدارها ( ،)%16.9وهذا التنوع في األعمار يضفي
مصداقية وتنوع على نتائج الدراسة.
جدول رقم ( :)2-3يبين توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
سنوات الخبرة

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

50

76.9

أنثى

15

23.1

المجموع

65

100.0

المصدر :اعداد الباحث ،من نتائج التحليل األحصائي

ُيالحظ من الجدول رقم ( )2أن نسبة الذكور أعلى من نسبة اإلنا  ،حي

أن العمل اإلداري

في الشركة يتواله في الغالب الذكور أكثر من اإلنا .
جدول رقم ( :)3-3يبين توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

المؤهل العلمي

العدد

النسبة المئوية %

دبلوم

10

15.4

بكالوريوس

34

52.3

ماجستير

2

3.1

أخرى

19

29.2

المجموع

65

100.0

المصدر :اعداد الباحث ،من نتائج التحليل األحصائي

يوض الجدول السابق الذي يمثل المؤهل العلمي أن حملة درجة البكالوريوس شكلوا أعلى نسبة
مئوية من عينة الدراسة وكانت ( ،)%52.3وحملة درجة الدبلوم كانت نسبتهم المئوية
( ،)%15.4وحملة الدرجات األخرى

ير هذه الدرجات (توجيهي وشهادات مهنية)

نسبتهم ( ،)%29.2وشكلت درجة الماجستير أقل نسبة مئوية من العينة بمقدار (.)%3.1

كانت
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جدول رقم ( :)4-3يبين توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي

العدد

النسبة المئوية %

مدير

5

7.7

رئيس قسم

5

7.7

فني

12

18.5

أخرى

43

66.2

المجموع

65

100.0

المصدر :اعداد الباحث ،من نتائج التحليل األحصائي

يوض الجدول السابق المسمى الوظيفي للعينة ،حي

تبين أن المسمى الوظيفي للمدير ورئيس

القسم حصال على اقل نسبة مئوية من العينة ( ،)%7.7أما المسمى الوظيفي للفني شكل نسبة
مئوية مقدارها ( ،)%18.5والمسميات الوظيفية األخرى (عمال إنتاج) حصلت على أعلى نسبة
مئوية من العينة (.)%66.2
جدول رقم ( :)5-3يبين توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة ضمن مجال العمل

الخبرة ضمن مجال العمل

العدد

النسبة المئوية %

خمس سنوات فهقل

28

43.1

من  6إلى  10سنوات

20

30.8

من  11إلى  15سنة

9

13.8

من  16إلى  20سنة

5

7.7

أكثر من  20سنة

3

4.6

المجموع

65

100.0

المصدر :اعداد الباحث ،من نتائج التحليل األحصائي

يوض الجدول السابق متغير الخبرة ضمن مجال العمل للعينة ،حي

تبين أن أفراد العينة من

ذوي الخبرة (خمس سنوات فهقل) حصلوا على أعلى نسبة مئوية مقدارها ( ،)%43.1وأن أفراد
العينة من ذوي الخبرة (أكثر من  20سنة) حصلوا على أقل نسبة مئوية ( ،)%4.6والخبرة التي
تتراوح بين ( )10-6سنوات حصلت على نسبة مئوية ( ،)%30.8وحصلت العينة التي تتراوح
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خبرتها بين ( 15-11سنة) على نسبة مئوية ( ،)%13.8وأن الموظفين من ذوي الخبرة (-16
 )20حصلوا على نسبة مئوية (.)%7.7
) (6.3أداة الدراسة
بناء االستبانة :تم بناء استبانه حول تحديد العوامل المؤثرة لنظام اإلدارة البيئية ISO
14001بوجود ثقافة الجودة واإلنتاج األنظف متغيرات وسيطة على األداء البيئي ،وذلك
باالعتماد على أهداف الدراسة ومتغيراتها والرجوع إلى الدراسات السابقة واألخذ بآراء الخبراء
والمختصين في هذا المجال.
لقــد تــم اختيــار مقيــاس ليكــرت ( )Likertالخماســي ألنــه يعتبــر مــن أكثــر المقــاييس اســتخداماً
لســهولة فهمــه وت ـوازن درجاتــه ،حي ـ

يشــير أف ـراد العينــة الخاضــعين لالختبــار عــن مــدى م ـوافقتهم

على كل عبارة من المتغيرات على النحو التالي:

أوافق بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق بشدة

( )5درجات

( )4درجات

( )3درجات

( )2درجة

( )1درجة

وسيتم إستخدام المعادلة التالية لمعرفة األهمية النسبية ألسئلة األستبانة:
الحد األعلى للمقياس – الحد االدنى للمقياس تقسيم عدد الفئات =  1-5تقسيم 1.33 = 3
طول الفئة ،وكانت الفئات كالتالي:
أقل من  2.67ضعيف.
 3.6 - 3.67متوسط.
أكثر من  5.0 – 3.6عالي .
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) (7.3صدق االستبانة
يقصد بصدق االستبانة أن تقيس األسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه ،وقام الباح

بالتهكد من

صدق االستبانة من خالل ما يلي:
 -1صدق المحكمين :عرض الباح

االستبانة على مجموعة من المحكمين تهلفت من ()7

من أعضاء الهيئة التدريسية والمتخصصين وقد استجاب الباح

ألراء المحكمين وقام بهجراء ما

يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة.
أ-

إجماع المحكمين على صدق المجاالت من حي

مالءمتها لمجاالت الدراسة و سالمة

صيا تها اللغوية ووضوحها.
ب -إيراد بعض الملحوظات حول بعض الفقرات بإعادة صيا تها ،وحذف فقرات أخرى،
إضافة إلى دمج بعض الفقرات في فقرة واحدة الكتمال المعنى.
) (8.3ثبات األداة
وقد تحقق الباحث من ثبات استبانه الدراسة من خالل اختبار معامل ألفا كرونباخ وذلك كما
يلي:
يتبين من نتائج الموضحة في جدول ( )6-3أن قيمة معامل ألفا كرونباخ أكبر من ،0.6
باألستناد الى ) (sekaran, 2010وبذالك يكون الباح

قد تهكد من صدق وثبات استبانه

الدراسة مما يجعله على ثقة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة
الدراسة واختبار فرضيتها.
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جدول رقم( :)6-3يوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
معامل ألفا كرونباخ

ت

المحور

1

السياسة البيئية

0.761

2

التخطيط

0.784

3

التنفيذ والعمليات

0.715

4

الفحص واإلجراءات التصحيحية

0.701

5

المراجعة اإلدارية

0.829

المتغير المستقل

المتغير الوسيط
1

ثقافة الجودة

0.837

2

االنتاج األنظف

0.720

المتغير التابع :األداء البيئي

0.785

) (9.3األساليب اإلحصائية المستخدمة
الختبار فرضيات الدراسة فقد تم استخدام االختبارات اإلحصائية في برنامج ( )SPSSحي
أن المقياس المستخدم ( )5-1وهو مقياس ليكرت ذي التوزيع الخماسي ،ولقد أخذ الباح
مقدارها ( )65من العاملين في الشركة المثالية للصناعة الكيماوية ،وقد استخدم الباح

عينة

األساليب

اإلحصائية التالية في معالجة بيانات الدراسة:
 .1النسب المئوية والتك اررات والمتوسط الحسابي :يستخدم هـذا األمر بشكل أساسي أل راض
معرفة تكرار فئات متغير ما ويفيد الباح

في وصف عينــة الدراسة.

 .2اختبار ألفا كرونباخ ( )alpha Cronbach'sلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .3االنحدار البسيط ( )Regressionوإيجاد قيمة األرتباط ( )rومعامل التوضي (.)R2
 .4أستخدام تحليل المسار ( )Path analysisإليجاد التهثير المباشر والغير مباشر بوجود
المتغيرات الوسيطة ثقافة الجودة واألنتاج االنظف على األداء البيئي.
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الفصل الرابع

نتائج التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات
عرض نتائج الدراسة
هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة لنظام اإلدارة البيئية  ISO 14001بوجود ثقافة
الجودة واإلنتاج األنظف متغيرات وسيطة على األداء البيئي ،حي

تم توزيع ( )70استبانه على

أفراد عينة الدراسة وتم استرداد ( )65استبانه صالحة أل راض التحليل.
وبعد تطبيق أداة الدراسة ،جمعت استجابات أفراد عينة الدراسة ،وحولت استجاباتهم إلى
درجات خام ،ثم وجدت التك اررات والنسب المئوية ،كما استخدم اختبار االتساق الداخلي كرونباخ
ألفا والمتوسطات الحسابية واختبار االنحدار لتحديد العوامل المؤثرة لنظام اإلدارة البيئية 14001
 ISOبوجود ثقافة الجودة واإلنتاج األنظف متغيرات وسيطة على األداء البيئي وذلك عند مستوى
الداللة (.)α=0.05
) (1.4تحليل أسئلة الدراسة
ما هي العوامل المؤثرة في نظام اإلدارة البيئية  ISO 14001بوجود ثقافة الجودة واإلنتاج
األنظف متغيرات وسيطة على األداء البيئي؟
 -1المتغير المستقل :عوامل نظام اإلدارة البيئية .ISO 14001
أ-

السياسة البيئية

تم حساب المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة ،وذلك كما يلي:
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الجدول رقم ( :)1-4المتوسطات الحسابية لمجال السياسة البيئية
األهمية

المتوسط

النسبية

االنحراف
المعياري

النسبة

المئوية

الحسابي

High

0.450

82.462

4.123

High

0.443

81.538

4.076

High

0.529

79.384

3.969

High

0.546

76.616

3.830

High

0.492

80

4

الرقم

نص الفقرة
تشمل السياسة البيئية للمصنع االلتزام بالعمل على
تحسين الوقاية من التلو

تلتزم السياسة باالمتثال للتشريعات والقوانين البيئية
ذات الصلة بالمتطلبات األخرى التي يلتزم بها

1

2

المصنع؟
يوجد نظام لتوثيق كافة السياسات البيئية بعد
تطبيقها

يتم تعميم نتائج تطبيق السياسات البيئية الى كافة
العاملين في المصنع.

الدرجة الكلية لمجال السياسة البيئية

يتض من الجدول السابق أن نسبة الموافقة على مجال السياسة البيئية كانت مرتفعة بداللة
المتوسط الحسابي ( )4والنسبة المئوية التي بلغت (.)%80
ويتض من الجدول السابق أن أعلى الفقرات موافقةً هي الفقرة األولى التي نصت على "تشمل
السياسة البيئية للمصنع االلتزام بالعمل على تحسين الوقاية من التلو " حي

بلغ المتوسط

الحسابي لها ( )4.1وهي درجة مرتفعة ،وكما اتض أيضا أقل الفقرات موافقةً هي الفقرة الرابعة
والتي تنص على"يتم تعميم نتائج تطبيق السياسات البيئية الى كافة العاملين في المصنع" ،حي
كان المتوسط الحسابي لها يساوي ( )3.8وهي درجة مرتفعة.
ب-

التخطيط

تم حساب المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة ،وذلك كما يلي:

3
4
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الجدول رقم ( :)2-4المتوسطات الحسابية لمجال التخطيط
األهمية

المتوسط

النسبية

االنحراف
المعياري

النسبة

المئوية

الحسابي

High

0.529

80.61

4.030

High

0.530

80

4

High

0.594

78.46

3.923

High

0.533

77.84

3.892

High

0.5470

79.23

3.961

الرقم

نص الفقرة
تتناسب أهداف و ايات المصنع مع السياسة البيئية
العامة بما في ذلك االلتزام بالحد من التلو

تطبق إدارة المصنع كافة المتطلبات القانونية
واألنظمة والتغيرات الخاصة بالبيئة.

تلتزم ادارة المصنع بصيا ة االستراتيجية البيئية

7
8
6

يتبع المصنع كافة االجراءات التي تعمل على

يتض

تحديد المظاهر البيئية المرتبطة بالخدمات
والمنتجات وقياس مدى تهثيرها.

الدرجة الكلية لمجال التخطيط

من الجدول السابق أن نسبة الموافقة على مجال التخطيط كانت مرتفعة بداللة

المتوسط الحسابي ( )3.9والنسبة المئوية التي بلغت (.)%79.2
ويتض من الجدول السابق أن أعلى الفقرات موافقةً هي الفقرة السابعة التي نصت على
"تناسب أهداف و ايات المصنع مع السياسة البيئية العامة بما في ذلك االلتزام بالحد من التلو "
حي

بلغ المتوسط الحسابي لها ( )4وهي درجة مرتفعة ،وكما اتض أيضا أقل الفقرات موافقةً

هي الفقرة الخامسة والتي تنص على "يتبع المصنع كافة االجراءات التي تعمل على تحديد
المظاهر البيئية المرتبطة بالخدمات والمنتجات وقياس مدى تهثيرها" ،حي
الحسابي لها يساوي ( )3.8وهي درجة مرتفعة.
ج -التنفيذ والعمليات
تم حساب المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة ،وذلك كما يلي:

كان المتوسط

5
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الجدول رقم ( :)3-4المتوسطات الحسابية لمجال التنفيذ والعمليات
األهمية

االنحراف

النسبة

المئوية

الحسابي

High

0.585

80.61

4.03

High

0.559

80

4

High

0.515

79.69

3.98

High

0.615

77.84

3.89

High

0.568

79.53

3.97

النسبية

المعياري

المتوسط

نص الفقرة
يوجد نظام اداري مناسب يضمن كفاءة االتصاالت
الخارجية والداخلية لتنفيذ نظام االدارة البيئية

تتوافر اجراءات مناسبة لمراقبة الوثائق المختلفة

الرقم
12
11

رفع كفاءة العاملين للقيام بمهامهم عن طريق
التدريب والتوعية لما قد تسببه مهامهم من تهثيرات
سلبية على البيئة.

توفير الموارد الضرورية للتنفيذ في نظام االدارة
البيئية من موارد بشرية ،تكنولوجيا ،المهارات
المتخصصة.

الدرجة الكلية لمجال التنفيذ والعمليات

يتض من الجدول السابق أن نسبة الموافقـة علـى مجـال التنفيـذ والعمليـات كانـت مرتفعـة بداللـة
المتوسط الحسابي ( )3.9والنسبة المئوية التي بلغت (.)%79.2
ويتض

من الجدول السابق أن أعلى الفقرات موافقةً هي الفقرة الثانية عشر التي نصت

على"يوجد نظام اداري مناسب يضمن كفاءة االتصاالت الخارجية والداخلية لتنفيذ نظام االدارة
البيئية" حي

بلغ المتوسط الحسابي لها ( )4وهي درجة مرتفعة ،وكما اتض أيضا أقل الفقرات

موافقةً هي الفقرة التاسعة والتي تنص على "توفير الموارد الضرورية للتنفيذ في نظام االدارة
البيئية من موارد بشرية ،تكنولوجيا ،المهارات المتخصصة" ،حي

كان المتوسط الحسابي لها

يساوي ( )3.8وهي درجة مرتفعة.
د -الفحص واإلجراءات التصحيحية
تم حساب المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة ،وذلك كما يلي:

10

9
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الجدول رقم ( :)4-4المتوسطات الحسابية لمجال الفحص واإلجراءات التصحيحية
األهمية

االنحراف

النسبة

المئوية

الحسابي

High

0.529

79.384

3.96

0.539

78.462

3.92

0.565

76.924

3.84

النسبية

High
High
High

High

المعياري

المتوسط

0.626

76.616

3.83

0.565

77.8465

3.892

الرقم

نص الفقرة
تقتضي اجراءات المراجعة التدقيق لتحديد
المسؤوليات واإلبالغ عن النتائج

القيام بإجراءات واضحة للمتابعة والقياس مع
مسؤولية التنفيذ

وضع االجراءات لتحديد الخطوات التصحيحية
لضمان تنفيذ نظام االدارة البيئية

وضع المصنع تعليمات ولوائ بهدف الرصد

والقياس بشكل منتظم وقياس االنشطة التي لها
تهثير كبير على البيئة

16
15

13

الدرجة الكلية لمجال الفحص واإلجراءات التصحيحية

يتض من الجدول السابق أن نسبة الموافقة على مجال الفحـص واإلجـراءات التصـحيحية كانـت
مرتفعة بداللة المتوسط الحسابي ( )3.8والنسبة المئوية التي بلغت (.)%77.8
ويتض من الجدول السابق أن أعلى الفقرات موافقةً هي الفقرة الرابعة عشر التي نصت على
"تقتضي اجراءات المراجعة التدقيق لتحديد المسؤوليات واإلبالغ عن النتائج" حي

بلغ المتوسط

الحسابي لها ( )3.9وهي درجة مرتفعة ،وكما اتض أيضا أقل الفقرات موافقةً هي الفقرة الثالثة
عشر والتي تنص على"وضع المصنع تعليمات ولوائ بهدف الرصد والقياس بشكل منتظم وقياس
االنشطة التي لها تهثير كبير على البيئة" ،حي

14

كان المتوسط الحسابي لها يساوي ( ،)3.8وهي

درجة مرتفعة.
هــــ -المراجعة االدارية
تم حساب المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة ،وذلك كما يلي:
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الجدول رقم ( :)5-4المتوسطات الحسابية لمجال المراجعة االدارية
األهمية

االنحراف

النسبة

المئوية

الحسابي

High

0.46358

82.77

 4.1385االدارة العليا لنظام اإلدارة البيئية وتصحي االخطاء

High

0.49614

81.23

4.0615

High

0.5863

80

4

High

0.68395

79.384

3.9692

High

80.846 0.557493

4.0423

النسبية

المعياري

المتوسط

نص الفقرة
العمل من خالل المراجعة االدارية على مستوى

الرقم

20

للوصول للتحسين المستمر في األداء البيئي
تحسين فعالية نظام االدارة البيئية وبشكل مستمر
وذلك من خالل وضع خطة فورية لمواجهة أي

ظروف أو أي حواد

قد تكون خطيرة مع وضع

19

خطط اخالء او تمارين صحة

تضمن االدارة استعراض المعلومات الضرورية التي
تسم لإلدارة بالمراجعة والتصحي والتنفيذ

وضعت ادارة المصنع العليا فترات زمنية لمراجعة
نظام ادارة البيئة لضمان استم اررية مالئمتها
وضمان فعاليتها
الدرجة الكلية لمجال المراجعة االدارية

يتض من الجدول السابق أن نسبة الموافقة علـى مجـال المراجعـة االداريـة كانـت مرتفعـة بداللـة
المتوسط الحسابي ( )4والنسبة المئوية التي بلغت (.)%80.8
ويتض من الجدول السابق أن أعلى الفقرات موافقةً هي الفقرة العشرين التي نصت على "العمل
من خالل المراجعة االدارية على مستوى االدارة العليا لنظام اإلدارة البيئية وتصحي االخطاء
للوصول للتحسين المستمر في األداء البيئي" حي

بلغ المتوسط الحسابي لها ( )4.1وهي درجة

مرتفعة ،وكما اتض أيضا أقل الفقرات موافقةً هي الفقرة السابعة عشر والتي تنص على "وضعت
ادارة المصنع العليا فترات زمنية لمراجعة نظام ادارة البيئة لضمان استم اررية مالئمتها وضمان
فعاليتها" ،حي

كان المتوسط الحسابي لها يساوي ( )3.9وهي درجة مرتفعة.

18

17
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 -2المتغير الوسيط
أ-

ثقافة الجودة

تم حساب المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة ،وذلك كما يلي:
الجدول رقم ( :)6-4المتوسطات الحسابية لمجال ثقافة الجودة
األهمية

االنحراف

High

0.564

High

0.583

High

4.092 81.846 0.630

High

0.658

4.061 81.23

High

3.846 76.924 0.618

High

3.830 76.616 0.801

High

3.815 76.308 0.747

High

0.785

3.707 74.15

High

0.967

3.692 73.84

High

0.706

3.931 78.63

النسبية

المعياري

النسبة المتوسط

نص الفقرة

المئوية الحسابي
84

4.2

4.138 82.77

يهتم المصنع بضمان االلتزام بالتحسين والتطوير المستمر
لتحقيق أهداف ضمان الجودة
يعتمد المصنع على نتائج التدقيق والرقابة الداخلية لمعرفة
مدى كفاءة إدارة الجودة
اعتماد استراتيجية فريق العمل في ضوء االهداف التي تسعى
ادارة المصنع إلى تحقيقها
يقوم المصنع برصد بيانات ومعلومات بشكل مستمر عن
الملوثات وخصائصها وتراكمها في بيئة العمل

يعمل المصنع على المراقبة المستمرة للوثائق المتعلقة

بالسياسات البيئية وتعديلها بصفة مستمرة لضمان الجودة
يرى العاملون داخل المصنع أن الجودة من مسؤولياتهم
يقدم الموظفون اقتراحاتهم ويتم االخذ بها من اجل تحسين
اجراءات العمل

دعم البح

والتطوير في مجال التكنولوجيا الجديدة لرفع
مستوى الجودة داخل المصنع

يوجد منهجية علمية سليمة لحصر المصادر المولدة للملوثات
وأساليب تحليلية لقياس مستوى االنبعا

الدرجة الكلية لمجال ثقافة الجودة

الرقم
23
24
27
28
25
26
29
21
22
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يتض من الجدول السابق أن نسبة الموافقة على مجال ثقافة الجودة كانت مرتفعة بداللة
المتوسط الحسابي ( )3.9والنسبة المئوية التي بلغت (.)%78.6
ويتض من الجدول السابق أن أعلى الفقرات موافقةً هي الفقرة الثالثة والعشرين التي نصت
على "يهتم المصنع بضمان االلتزام بالتحسين والتطوير المستمر لتحقيق أهداف ضمان الجودة"
بلغ المتوسط الحسابي لها ( )4.2وهي درجة مرتفعة ،وكما اتض أيضا أقل الفقرات موافقةً

حي

هي الفقرة الثانية والعشرين والتي تنص على "يوجد منهجية علمية سليمة لحصر المصادر المولدة
للملوثات وأساليب تحليلية لقياس مستوى االنبعا " ،حي

كان المتوسط الحسابي لها يساوي

( )3.6وهي درجة مرتفعة.
ب-

االنتاج األ نظف

تم حساب المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة ،وذلك كما يلي:
يتض ـ مــن الجــدول الســابق أن نســبة الموافقــة علــى مجــال االنتــاج األ نظــف كانــت مرتفعــة بداللــة
المتوسط الحسابي ( )3.8والنسبة المئوية التي بلغت (.)%76.3
ويتض من الجدول السابق أن أعلى الفقرات موافقةً هي الفقرة الرابعة والثالثون التي نصت
على "يوجد بطاقات تعريف بالمواد الخطرة داخل المصنع وكيفية التعامل معها" ،حي

بلغ

المتوسط الحسابي لها ( )4.1وهي درجة مرتفعة ،وكما اتض أيضا أقل الفقرات موافقةً هي الفقرة
الواحدة والثالثين والتي تنص على "يوجد منهجية إلجراء عمليات حصر لمصادر التلو
وأساليب تحليلية لقياس مستوى النبعا " ،حي
درجة متوسطة.

كان المتوسط الحسابي لها يساوي ( )3.6وهي
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الجدول رقم ( :)7-4المتوسطات الحسابية لمجال االنتاج األ نظف
األهمية

االنح ارف

النسبة

المئوية

الحسابي

High

0.475

83.076

4.153

High

0.481

79.07

 3.953لتطوير فعالية االنظمة االنتاجية ورفع مستوى جودة

High

0.589

77.84

High

0.496

77.23

3.861

High

0.689

76

3.8

High

0.564

76

3.8

High

0.910

74.46

3.723

High

0.744

74.15

3.707

High

0.727

73.84

3.692

Medium

0.743

72.30

3.615

High

0.642

76.39

3.819

النسبية

المعياري

المتوسط

نص الفقرة
يوجد بطاقات تعريف بالمواد الخطرة داخل المصنع
وكيفية التعامل معها

لدى التدقيق الداخلي القدرة على اقتراح تحسينات

الرقم
34

38

المنتج.
 3.892يوجد في المصنع اجراءات للوقاية والصحة المهنية
المواد واللوازم التي تزود بالموظفين لتلبية احتياجات
العمل تصل الى المستوى المطلوب من الجودة

وضع خطة لرفع الوعي وحماية الصحة العامة من
االخطار المتوقعة عند التعرض للملوثات في
المصنع

معدات الوقاية المستخدمة داخل المصنع تلبي
احتياجات السالمة العامة

يتم االخذ باالقتراحات من جانب العاملين فيما
يتعلق برفع مستوى السالمة والوقاية

يتطلب االنتاج مستوى جيد من االلتزام لحماية
البيئة من خالل انتاج منتجات صديقة للبيئة

تعمل االدارة على تحسين برامج التوعية بشكل
دوري

يوجد منهجية إلجراء عمليات حصر لمصادر

التلو وأساليب تحليلية لقياس مستوى النبعا

الدرجة الكلية لمجال االنتاج األ نظف

32
39

30

35
33
37
36
31
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 -3المتغير التابع
أ.

األداء البيئي

تم حساب المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة ،وذلك كما يلي:
الجدول رقم ( :)8-4المتوسطات الحسابية لمجال األداء البيئي
األهمية

االنحراف

النسبة

المئوية

الحسابي

High

0.58

90.46

4.52

High

0.62

87.38

4.36

High

0.56

86.46

4.32

High

0.55

86.15

4.30

High

0.63

84.92

4.24

High

0.73

84.30

4.21

االنتاجية ساهم في خفض من التكلفة التشغيلية

High

0.61

86.61

4.33

الدرجة الكلية لمجال األداء البيئي

النسبية

المعياري

المتوسط

الرقم

نص الفقرة
تساهم عملية الرقابة والتحكم في المواد المستخدمة
الضارة للبيئة الى زيادة تكاليف الرقابة

اجراءات العمل المبنية على أسس السالمة العامة
عملت على تخفيض نسبة الحواد

العملية

40

44

االنتاجية.
يعمل المصنع على دمج المؤشرات البيئية
واالجتماعية ضمن معايير قياس مستويات رضى
الزبائن

تساعد دراسة وتحليل التكاليف البيئية في المصنع
لالستجابة للقوانين الحالية الخاصة بحماية البيئة

يتم اعداد تقارير سنوية حول انجازات المصنع في

مجال التنمية المستدامة مطابقة لما تقتضيه مبادرة

42

41

43

االفصاح العالمي
مستوى الوعي البيئي لدى مديرين العمليات
للمصنع

يتض من الجدول السابق أن نسبة الموافقة على مجال األداء البيئي كانت مرتفعة بداللة
المتوسط الحسابي ( )4.3والنسبة المئوية التي بلغت (.)%86.6

45

72

ويتض من الجدول السابق أن أعلى الفقرات موافقةً هي الفقرة األربعون التي نصت على أن
"تساهم عملية الرقابة والتحكم في المواد المستخدمة الضارة للبيئة الى زيادة تكاليف الرقابة" حي
بلغ المتوسط الحسابي لها ( )4.5وهي درجة مرتفعة ،وكما اتض أيضا أقل الفقرات موافقةً هي
الفقرة الخامسة واالربعون والتي تنص على "مستوى الوعي البيئي لدى مديرين العمليات االنتاجية
ساهم في خفض من التكلفة التشغيلية للمصنع" ،حي

كان المتوسط الحسابي لها يساوي ()4.2

وهي درجة مرتفعة.
) (2.4اختبار فرضيات الدراسة
الفرضية االولى
 :H0.1ال يوجد أثر معنوي مباشر لتطبيق معيار  ISO 14001على أألداء البيئي تحت
مستوى معنوية (.)α≤0.05
والختبار مدى صحة الفرضية تم استخدام اختبار االنحدار لمتوسطات آراء عينة الدراسة
لمعرفة مدى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين معيار  ISO 14001واألداء البيئي عند
مستوى داللة إحصائية ( ،)α=0.05والجدول ( )9-4يفسر نتائج االختبار.
جدول ( :)9-4اختبار االنحدار البسيط للفرضية االولى
R2

R

F

.246

.496

20.604

 Fالجدولية مستوى الداللة نتيجة الفرضية العدمية
3.9201

.000

رفض

كانت قيمة االختبار  Fتساوي ( ،)20.604وهي أكبر من قيمة  Fالجدولية أما مستوى
الداللة اإلحصائية فبلغت ( ).000وهي أصغر من القيمة المحددة  ،0.05وبالتالي فإننا نرفض
الفرضية العدمية ) (H0ونقبل الفرضية البديلة ) ،(Haوهذا معزز بقيمة  Rوالتي بلغت ().496
التي تفسر قوة العالقة بين تطبيق معيار  ISO 14001واألداء البيئي ،باإلضافة إلى قيمة
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معامل التحديد  R2الذي بلغ ( ).246الذي يفسر مستوى التباين في االداء البيئي الذي يفسره
مستوى التباين في تطبيق معيار ، ISO 14001وبالتالي يمكن القول أنه يوجد تهثير مباشر
لتطبيق معيار  ISO 14001على االداء البيئي.
الفرضية الثانية
 :H0.2ال يوجد أثر معنوي لتطبيق عوامل  ISO 14001على ثقافة الجودة عند مستوى
معنوية (.)α≤0.05
والختبار مدى صحة الفرضية تم استخدام اختبار االنحدار لمتوسطات آراء عينة الدراسة
لمعرفة مدى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين معيار  ISO 14001وثقافة الجودة عند
مستوى داللة إحصائية ( ،)α=0.05والجدول ( )10-4يفسر نتائج االختبار.
جدول ( :)10-4اختبار االنحدار البسيط للفرضية الثانية
R2

R

F

.278

.527a

24.198

 Fالجدولية مستوى الداللة نتيجة الفرضية العدمية
3.9201

.000

رفض

كانت قيمة االختبار  Fتساوي ( ،)24.198وهي أكبر من قيمة  Fالجدولية أما مستوى
الداللة اإلحصائية فبلغت ( ).000وهي أصغر من القيمة المحددة  ،0.05وبالتالي فإننا نرفض
الفرضية العدمية ) (H0ونقبل الفرضية البديلة ) ،(Haوهذا معزز بقيمة  Rوالتي بلغت ().527
التي تفسر قوة العالقة بين تطبيق معيار  ISO 14001وثقافة الجودة ،باإلضافة إلى قيمة
معامل التحديد  R2الذي بلغ ( ).278الذي يفسر مستوى التباين في ثقافة الجودة الذي يفسره
مستوى التباين في تطبيق معيار  ، ISO 14001وبالتالي يمكن القول أنه يوجد أثر لتطبيق
معيار  ISO 14001على ثقافة الجودة.
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الفرضية الثالثة
 :H0.3ال يوجد أثر معنوي لتطبيق عوامل  ISO 14001على األنتاج األنظف عند مستوى
معنوية (.)α≤0.05
والختبار مدى صحة الفرضية تم استخدام اختبار االنحدار لمتوسطات آراء عينة الدراسة
لمعرفة مدى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين معيار  ISO 14001واإلنتاج االنظف عند
مستوى داللة إحصائية ( ،)α=0.05والجدول ( )11-4يفسر نتائج االختبار.
جدول ( :)11-4اختبار االنحدار البسيط للفرضية الثالثة
R2

R

F

.347

.589

33.430

 Fالجدولية مستوى الداللة نتيجة الفرضية العدمية
3.9201

.000

رفض

كانت قيمة االختبار  Fتساوي ( ،)33.430وهي أكبر من قيمة  Fالجدولية أما مستوى
الداللة اإلحصائية فبلغت ( ).000وهي أصغر من القيمة المحددة  ،0.05وبالتالي فإننا نرفض
الفرضية العدمية ) (H0ونقبل الفرضية البديلة ) ،(Haوهذا معزز بقيمة  Rوالتي بلغت ().589
التي تفسر قوة العالقة بين تطبيق معيار  ISO 14001واالنتاج االنظف ،باإلضافة إلى قيمة
معامل التحديد  R2الذي بلغ ( ).347الذي يفسر مستوى التباين في االنتاج االنظف الذي يفسره
مستوى التباين في تطبيق معيار  ،ISO 14001وبالتالي يمكن القول أنه يوجد أثر لتطبيق
معيار  ISO 14001على االنتاج االنظف.
الفرضية الرابعة
 :H0.4ال يوجد أثر معنوي لتطبيق لعوامل  ISO 14001على األداء البيئي بوجود ثقافة
الجودة كمتغير وسيط عند مستوى معنوية (.)α≤0.05
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الختبار هذه الفرضية تمت االستعانة بهسلوب تحليل المسار  Path Analysisباستخدام
برنامج  Amos 18المدعوم ببرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية .SPSS
حي

تم اختبار النموذج النظري المفترض والذي يربط مابين معايير  ISO 14001بابعادها

(السياسة البيئية ،التخطيط ،التنفيذ والعمليات ،الفحص واإلجراءات التصحيحية ،المراجعة
االدارية) كمتغير مستقل واالداء البيئي كمتغير تابع و متغير ثقافة الجودة كمتغير وسيط .من
خالل تمثيل المتغيرات السابقة والعالقات المفترضة فيما بينها على نظام ( ،)AMOSحي

تم

فحص مؤشرات المالءمة الخاصة بالنموذج ،تبين ان مستوى الداللة االحصائية لمؤشر مربع
كاي كان اقل من  ،0.05ونسبة مربع كاي الى درجات الحرية كانت اعلى من القيمة ( )3مما
يعطي مؤشر على عدم مطابقة النماذج المقترحة مع بيانات الدراسة ،لذا تم فحض مؤشرات
تعديل النموذج والتي تقترح التغيرات الواجب اجراءها على النموذج حتى يصب مالئم وتتطابق
فيه بيانات الدراسة مع النموذج النظري المفترض رقم (.)1-4
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وبناء على ذلك فقد اتخذت عدد من التعديالت على النموذج قبل فحص مالءمتها مرة
اخرى ،حي

تم ربط جميع مؤشرات الخطه ( )eلكل فئة متغيرات المستقلة مع بعضها البعض في

سبيل مراعاة العالقات البينة لفئة المتغيرات المستقلة معايير  ISO 14001بابعادها (السياسة
البيئية ،التخطيط ،التنفيذ والعمليات ،الفحص واإلجراءات التصحيحية ،المراجعة االدارية) ،بعد
ذلك اعيد اختبار النموذج مرة اخرى ،حي

بينت النتائج بان قيمة  Chi2المحسوبة بلغت

( ،)8.1وهي ليست ذات داللة عند مستوى ( .)0.05كما بلغت نسبة مربع كاي/درجات
الحرية ( )1,61وهي نسبة مناسبة لقبول النموذج ،كما تم استخدام مؤشرات المقارنة الوصفية،
فقد بلغت قيمة  )GFI( Goodness of Fit Indexوهو مؤشر مالءمة الجودة ما قيمته
( )0.967وهي قريبه من (المالءمة التامة) .وبنفس السياق بلغ مؤشر المواءمة
المقارن  )0.982( )CFI( Comparative Fit Indexوهو تقترب من المالئمة التامة ،وبلغ
الجذر التربيعي لمتوسطات الخطـه التقريبي

Root Mean Square Error of

 )0.08( )RMSEA( Approximationوهي اقل قيمة المحددة  .0.08وتدل جميع مؤشرات
مالئمة النموذج الى ان النموذج قد حقق مؤشرات المالءمة ،والجدول ( )12-4يبين نتائج ذلك.
جدول ( :)12-4قيم مالئمة النموذج
GFI

CFI

RMSEA

chi

chi/df

Square
القيمة المقبولة

>0.90

>0.90

<0.08

P>0.05

<3

القيمة المحسوبة

0.967

0.982

0.08

0.06

1.61

وحتى يتم التعرف على معامالت المسار المباشرة و ير المباشرة ألثر متغيرات الدراسة المستقلة
على التابعة بتوسط متغير ثقافة الجودة ،فقد تم استخراج قيم معامالت المسار المعيارية المباشرة
و ير المباشرة والتي تظهر نتائجها بالجدول (.)13-4
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جدول ( :)13-4معامالت المسار المباشرة ألثر تطبيق معايير  )ISO( 14001على االداء
البيئي بوجود ثقافة الجودة
معامل

معامل

الخطأ

القيمة

المتغير

المسار

المتغير

االنحدار غير

االنحدار

المراجعة

<---

ثقافة الجودة

0.548

0.565

0.134

السياسات

<---

ثقافة الجودة

0.117

0.146

0.176

0.831

<---

ثقافة الجودة

0.104

0.138

0.158

0.873

0.383

التنفيذ والعمليات

<---

ثقافة الجودة

-0.053

0.149 -0.059

-0.398

0.691

التخطيط

<---

ثقافة الجودة

-0.037

0.161 -0.041

-0.256

0.798

ثقافة الجودة

<---

االداء

0.614

0.069

6.223

***

الفحص واإلجراءات
التصحيحية

يتض

المعياري

المعياري

0.429

الداللة

المعياري

الحرجة

4.23

***
0.406

من الجدول ( )13-4بان معامل التهثير المعياري المباشر لمتغير المراجعة على

متغير ثقافة الجودة بلغ ( )0.548وان قيمة االحصائي له كانت  4.23بمستوى داللة اقل من
 ،0.05هذا يشير الى وجود تهثير معياري مباشر على ثقافة الجودة ،اما متغيرات (السياسات،
الفحص واالجراءات التصحيحية ،والتنفيذ والعمليات ،والتخطيط) فقد بلغت قيم االثر المعياري
المباشر لها على ثقافة الجودة ( )0.037- ،0.05- ،0.104 ،0.117جميعها و لم تكن T
(معامل األرتباط) ،لها ذات داللة إحصائية ،اما ثقافة الجودة فقد بلغ معامل التاثير المعياري
المباشر لها  0.429وان قيمة ( Tمعامل األرتباط) لها بلغ  6.223وهي دالة عند مستوى
 0.05فإقل ،مما يشير الى وجود اثر مباشر لثقافة الجودة على االداء.
في ضوء النتائج المعروضة أعاله فهن الفرضية البديلة" ،يوجد أثر معنوي لتطبيق معايير
 ISO 14001على األداء البيئي بوجود ثقافة الجودة كمتغير وسيط عند مستوى معنوية
( ،")α≤0.05ترفض علماً أن معيار المراجعة االدارية هو الوحيد ذو داللة أحصائية.
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الفرضية الخامسة
 :H0.5ال يوجد أثر معنوي لتطبيق معايير  ISO 14001على األداء البيئي بوجود األنتاج
األنظف كمتغير وسيط عند مستوى معنوية (.)α≤0.05
الختبار هذه الفرضية تمت االستعانة بهسلوب تحليل المسار  Path Analysisباستخدام
برنامج  Amos 18المدعوم ببرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية .SPSS
حي

تـم اختبـار النمـوذج النظـري المفتـرض والـذي يـربط مـابين معـايير  ISO 14001بابعادهـا

(السياسـ ــة البيئيـ ــة ،التخطـ ــيط ،التنفيـ ــذ والعمليـ ــات ،الفحـ ــص واإلج ـ ـراءات التصـ ــحيحية ،المراجعـ ــة
االدارية) كمتغير مستقل واالداء البيئي كمتغير تابع و متغير االنتاج االنظف كمتغير وسيط .من
خالل تمثيل المتغيـرات السـابقة والعالقـات المفترضـة فيمـا بينهـا علـى نظـام ( ،)AMOSحيـ

تـم

فحــص مؤشـرات المالءمــة الخاصــة بــالنموذج ،تبــين ان مســتوى الداللــة االحصــائية لمؤشــر مربــع
كاي كان اقل من  ،0.05ونسبة مربع كاي الى درجات الحرية كانت اعلـى مـن القيمـة ( )3ممـا
يعطــي مؤشــر علــى عــدم مطابقــة النمــاذج المقترحــة مــع بيانــات الد ارســة ،لــذا تــم فحــض مؤش ـرات
تعديل النموذج والتـي تقتـرح التغيـرات الواجـب اجراءهـا علـى النمـوذج حتـى يصـب مالئـم وتتطـابق
فيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بيانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع النمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوذج النظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم (2-
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.)4

وبناء على ذلك فقد اتخذت عدد من التعديالت على النموذج ،قبل فحص مالءمتها مرة اخرى.
حي

تم ربط جميع مؤشرات الخطه ( )eلكل فئة متغيرات المستقلة مع بعضها البعض في سبيل

مراعاة العالقات البينة لفئة المتغيرات المستقلة معايير  ISO 14001بابعادها (السياسة البيئية،
التخطيط ،التنفيذ والعمليات ،الفحص واإلجراءات التصحيحية ،المراجعة االدارية) ،بعد ذلك اعيد
اختبار النموذج مرة اخرى ،حي

بينت النتائج بان قيمة  Chi2المحسوبة بلغت ( ،)5.6وهي

ليست ذات داللة عند مستوى ( .)0.05كما بلغت نسبة مربع كاي/درجات الحرية ()1.21
وهي نسبة مناسبة لقبول النموذج ،كما تم استخدام مؤشرات المقارنة الوصفية ،فقد وبلغت قيمة
 )GFI( Goodness of Fit Indexوهو مؤشر مالءمة الجودة ما قيمته ( )0.977وهي قريبه
من (المالءمة التامة) .وبنفس السياق بلغ مؤشر المواءمة المقارن Comparative Fit Index
( )0.977( )CFIوهو تقترب من المالئمة التامة ،وبلغ الجذر التربيعي لمتوسطات الخطـه
التقريبي )0.044( )RMSEA( Root Mean Square Error of Approximationوهي
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اقل قيمة المحددة  ،0.08وتدل جميع مؤشرات مالئمة النموذج الى ان النموذج قد حقق مؤشرات
المالءمة ،والجدول ( )14-4يبين نتائج ذلك.
جدول ( :)14-4قيم مالئمة النموذج
GFI

CFI

RMSEA

chi

chi/df

Square
القيمة المقبولة

>0.90

>0.90

<0.08

P>0.05

<3

القيمة المحسوبة

0.977

0.977

0.044

0.06

1.21

وحتى يتم التعرف على معامالت المسار المباشرة و ير المباشرة ألثر متغيرات الدراسة
المستقلة على التابعة بتوسط متغير ثقافة الجودة ،فقد تم استخراج قيم معامالت المسار المعيارية
المباشرة و ير المباشرة والتي تظهر نتائجها بالجدول (.)15-4
جدول ( :)15-4معامالت المسار المباشرة ألثر تطبيق معايير  ISO 14001على االداء
البيئي بوجود االنتاج االنظف

المتغير

المسار

المتغير

معامل

معامل

االنحذار غير

االنحذار

الخطأ

القيمة

الداللة

المعياري

الحرجة

المراجعة

 <---االنتاج االنظف

0.418

0.237

0.073

3.268

0.001

السياسات

 <---االنتاج االنظف

0.267

0.184

0.096

1.922

0.055

المعياري

المعياري

الفحص واإلجراءات
التصحيحية

 <---االنتاج االنظف

0.125

0.092

0.086

1.066

0.286

التنفيذ والعمليات

 <---االنتاج االنظف

0.034

0.021

0.081

0.259

0.796

التخطيط

 <---االنتاج االنظف

االنتاج االنظف

<---

االداء

-

-0.077

-0.047

0.087

0.537

0.591

0.662

0.839

0.119

7.057

***

يتض من الجدول ( )15-4بان معامل التهثير المعياري المباشر لمتغير المراجعة على
متغير االنتاج االنظف بلغ ( )0.418وان قيمة االحصائي له كانت  3.268بمستوى داللة اقل
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من  ،0.05هذا يشير الى وجود تهثير معياري مباشر على االنتاج األنظف عند ( ،)α≤0.05اما
متغيرات (السياسات ،الفحص واالجراءات التصحيحية ،والتنفيذ والعمليات ،والتخطيط) فقد بلغت
قيم االثر المعياري المباشر لها على االنتاج االنظف ()0.077- ،0.034 ،0.125 ،0.267
جميعها لم تكن ( Tمعامل األرتباط) ذات داللة إحصائية  ،اما االنتاج االنظف فقد بلغ معامل
التهثير المعياري المباشر لها  0.662وان قيمة ( Tمعامل األرتباط) لها بلغت  7.057وهي دالة
عند مستوى  0.05فهقل مما يشير الى وجود اثر مباشر االنتاج االنظف على االداء.
في ضوء النتائج المعروضة أعاله فهن الفرضية البديلة" ،يوجد أثر معنوي لتطبيق معايير
 ISO 14001على األداء البيئي بوجود األنتاج األنظف كمتغير وسيط عند مستوى معنوية
( ،")α≤0.05ترفض علماً أن معيار المراجعة االدارية هو الوحيد ذو داللة أحصائية.
ويعــود ســبب ارتفــاع االهميــة للمتغي ـرات الســابقة ،ألن شــركة المثاليــة يوجــد فيهــا قســم جــودة مــن
أصــحاب الخب ـرة فــي مجــال التــدقيق فيمــا يتعلــق بجــودة المنتجــات معــززين بفنيــين لمراقبــة العمليــة
االنتاجية واالداء حي

أن الشركة تتبع أجراءات صارمة فيما تعلق بجودة منتجاتها ومراقبتها وهذا

يفسر أهمية المراجعة االدارية ضمن المعايير الخمسة.
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الفصل الخامس

مناقشة النتائج الدراسة
تناولت الدراسة في هذا الفصل مناقشة نتائج التحليل األحصائي الستجابة أفراد عينة الدراسة
عن المتغيرات التي اعتمدت من خالل مناقشة تحليل بيانات الدراسة ،ومناقشة فرضياتها ،وذلك
على النحو األتي:
) (1.5مناقشة النتائج واألستنتاجات
سعت الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة لنظام اإلدارة البيئية  ISO 14001بوجود ثقافة
الجودة واإلنتاج األنظف متغيرات وسيطة على األداء البيئي ،وقد بينت نتائج الدراسة ما يلي:
 تمتلك شركة المثالية للصناعات الكيماوية سياسة بيئية ،حي

تُلزم الشركة كافة العاملين

فيها بتطبيق السياسة البيئية الخاصة بها ،كما تعمل على تحسين الوقاية من التلو

وتدعو

موظفيها إلى عدم مخالفة القوانين والتشريعات البيئية األردنية ،كما أن الشركة توثق جميع
سياساتها البيئية التي تنفذها.
وهذا يعود من وجهة نظر الباح

إلى أهمية السياسة البيئية بالنسبة لشركة المثالية

للصناعات الكيماوية فهي تساعد الشركات في زيادة االلتزام بالتحسين المستمر ،وتؤهلها لالمتثال
لمتطلبات التشريعات البيئية ،كما أنها تزود الشركات بمنهجية واضحة لكيفية التعامل مع مصادر
التلو الناجمة عن أعمالها ،وتساعد في تحديد اإلجراءات الالزمة للسيطرة عليها.
 يمكن أن نقول أنه يوجد تخطيط بيئي في شركة المثالية للصناعات الكيماوية ،حي
وضعت الشركة من ضمن أهدافها الحالية والمستقبلية أن ال تتعارض أهداف المصنع على
اختالف مداها (قصيرة ،متوسطة ،بعيدة) المدى مع السياسة البيئية العامة في األردن .كما تلتزم
الشركة في خطتها باإلجراءات التي تضمن تطبيق المتطلبات القانونية المتعلقة بالبيئة ،إلى
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جانب ذلك فهناك إستراتيجية بيئية ملتزمة بها إدارة الشركة يتم من خاللها تحديد المظاهر البيئية
ألنشطة الشركة وتحديد أثرها على البيئة بشكل عام.
ويرى الباح

أن التخطيط البيئي من خالل توزيع الصالحيات والمسؤوليات ،وتحديد جدول

زمني لتنفيذ السياسيات واإلجراءات البيئية المختلفة يساعد في تحسين األداء البيئي للشركة ،كما
يعتقد الباح

أن األداء البيئي المنشود في الشركة يحتاج إلى وجود مثل هذا التخطيط المناسب

ويحتاج إلى صيا ة إستراتيجية واضحة لدى اإلدارة العليا والموظفين ،كي ال يكون هناك ارتباك
أو موض عندما تط أر أي إشكالية تتعلق باألداء البيئي للشركة.
 وفيما يتعلق بمجال التنفيذ والعمليات اتض أن شركة المثالية للصناعات الكيماوية لديها
نظام إداري مناسب يتم من خاللها ضمان كفاءة االتصاالت الخارجية والداخلية لتنفيذ نظام
اإلدارة البيئية .كما أن هذا النظام يوفر إجراءات مناسبة للرقابة على مختلف الوثائق المتعلقة
باألداء البيئي ،إلى جانب يحرص القائمون على الشركة بالقيام بتوعية الموارد البشرية باألنشطة
السلبية التي من الممكن أن تؤثر بالسلب على البيئية وكيفية تالفيها ،وتوفير الموارد الضرورية
لهم في سبيل تحسين األداء البيئي.
ويعتقد الباح

أن التزام الشركة بمجال التنفيذ والعمليات الذي يتضمن تحديد وتوثيق األدوار

مدعـم بإجراءات رقابية مالءمة،
بين المستويات المختلفة في الشركة ،ووجود برنامج إداري موثق ّ
وتوثيق إجراءات الحاالت الطارئة يمكن أن يطور بشكل ايجابي من األداء البيئي للشركة.
 كما تلتزم شركة المثالية للصناعات الكيماوية بعمليات الفحص واإلجراءات التصحيحية
التي من شهنها تحسين عمليات المراجعة والتدقيق البيئي لتحديد المسؤوليات وايصال نتائج األداء
البيئي .كما أن النظام في الشركة يضمن القيام بإجراءات واضحة للعاملين فيها بهمور المتابعة
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والقياس ومسؤولية التنفيذ .وبعد ذلك تُنفّذ إجراءات تصحيحية للتهكد من تنفيذ نظام اإلدارة البيئية
على الوجه األمثل ،ومن اإلجراءات المتبعة في الشركة أيضا رصد وقياس األنشطة المؤثرة على
البيئة بشكل منظم وتحدي
ويرى الباح

التعليمات واللوائ بشهنها بشكل مستمر ومنتظم.

في هذا الصدد أن عمليات الفحص واإلجراءات التصحيحية التي تشمل متابعة

وقياس األنشطة األساسية للشركة ،وتوثيق إجراءات الصيانة واجراءات التدقيق ألداء نظام اإلدارة
البيئية يؤدي إلى مستوى أفضل من األداء البيئي للشركة.
 أما فيما يتعلق بالمراجعة اإلدارية ،فعلى مستوى اإلدارة العليا يتم تصحي
للوصول إلى التحسين المتواصل لألداء البيئي للشركة ،حي

الـهخطاء

تقوم اإلدارة العليا بوضع الخطط

الفورية لمواجهة األزمات البيئية الطارئة ،األمر الذي يؤدي إلى تحسين فعالية نظام اإلدارة
البيئية ،كما تحرص اإلدارة العليا في الشركة على مراجعة وتصحي وتنفيذ نظام إدارة البيئة سعياً
للوصول إلى مستوى مالئم وفعال من الجودة في عملية المراجعة اإلدارية لألداء البيئي.
ويعتقد الباح

أن المراجعة اإلدارية ألداء نظام إدارة البيئة يضمن استقرار هذا النظام ،كما

يضمن الكفاءة والمرونة لمواجهة التغيرات ير المتوقعة في ظروف وبيئة العمل.
 وفي مجال ثقافة الجودة في شركة المثالية للصناعات الكيماوية أظهرت النتائج أن الشركة
وضعت الجودة كهدف وتسعى للوصول إليها من خالل االلتزام بالتحسين والتطوير المستمر .كما
أنها تُجري عمليات التدقيق والرقابة الداخلية لفحص مستوى كفاءة إدارة الجودة فيها ورصد كافة
البيانات المتعلقة بالملوثات في بيئة العمل .كما أن العمل في داخل الشركة يتم ضمن فرق عمل
لنشر ثقافة الجودة بين العاملين فيها بحي

يشعر العاملون أن الجودة من مسؤولياتهم فيقدمون

االقتراحات التي من شهنها تطوير إجراءات العمل وتحسين األداء البيئي ،ومن الجدير ذكره أن
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الشركة تتبع منهجية علمية للكشف عن مصادر التلو

فيها من أجل العمل على تقليلها قدر

اإلمكان وتخفيض اآلثار السلبية الناجمة عنها على البيئة األردنية.
 وفيما يتعلق باإلنتاج االنظف فقد اتض أن شركة المثالية للصناعات الكيماوية يتوفر فيها
بطاقات تعريف بالمواد الخطرة في مصنعها ،بحي

تشرح هذه البطاقات كيفية التعامل مع هذه

المواد الخطرة في جميع مراحل اإلنتاج ،إلى جانب ذلك هناك إجراءات واضحة للوقاية والسالمة
المهنية للعاملين في مصنع الشركة من خالل توفير معدات الوقاية ووجود خطة تستهدف توعية
العاملين بشكل دوري وحمايتهم من المخاطر المحتملة عند التعرض للمواد الملوثة في بيئة
العمل ،إضافة إلى ذلك يقدم قسم التدقيق الداخلي في الشركة االقتراحات الالزمة لتطوير فعالية
األنظمة اإلنتاجية ورفع مستوى جودة المنتج بحي

تكون جميع منتجاتها منتجات صديق للبيئة.

 إن درجة األداء البيئي لشركة المثالية للصناعات الكيماوية في ضوء عناصر نظام اإلدارة
البيئية  ISO 14001وبوجود ثقافة الجودة واإلنتاج األنظف كانت مرتفعة ،حي

أدى إتباع

نظام اإلدارة البيئية إلى التحكم في المواد المستخدمة الضارة بالبيئية ،كما أدى ذلك إلى تخفيض
نسبة الحواد

العملية اإلنتاجية المؤثرة على البيئة ،كما أدى التزام الشركة بنظام اإلدارة البيئية

إلى دمج المؤشرات البيئية واالجتماعية ضمن معايير قياس مستوى رضا الزبائن مما ساعد
تبني شركة المثالية لنظام اإلدارة البيئية إلى
تحسين األداء البيئي لها ،إلى جانب ذلك فقد أدى ّ
مساعدتها في تحليل التكاليف البيئية للمصنع استجابةً للقوانين األردنية المتعلقة بحماية البيئة.
كما ساهم ذلك في تنمية الجانب التوعوي لدى مديري العمليات اإلنتاجية بشكل خفّـض من
التكلفة التشغيلية لعمليات الشركة .ومن مؤشرات األداء البيئي الجيد لشركة المثالية أنها تُعد
تقارير سنوية حول إسهاماتها في مجال التنمية المستدامة ،في ضوء مبادرة اإلفصاح العالمي.
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ويعتقد الباح

أن تطبيق نظام اإلدارة البيئية  ISO 14001وبوجود ثقافة الجودة واإلنتاج

األنظف يعني وعي الشركات بآثار أنشطتها ،منتجاتها وخدماتها على البيئة كما ،ويساهم في
اإلجراءات الالزمة للسيطرة على هذه األنشطة واالمتثال للقوانين واألنظمة المعمول بها حي

إن

العديد من الشركات قد تواجه مشاكل في االمتثال لمتطلبات التشريعات البيئية ،وهذا يعود في
األساس لغياب النظر في الجوانب البيئية في مراحل التخطيط والبناء لهذه الشركات .بالتالي
يمكن لنظام اإلدارة البيئية  ISO 14001أن يساعد في تحديد المصادر الرئيسة للمشاكل البيئية
واقتراح الحلول لتحسين األداء البيئي للمؤسسة.
) (2.5مناقشة إختبار فرضيات الدراسة
يوجد تهثير مباشر لتطبيق معيار  ISO 14001بهبعاده (السياسة البيئية ،التخطيط ،التنفيذ
والعمليات ،الفحص واإلجراءات التصحيحية ،المراجعة اإلدارية) على األداء البيئي في شركة
المثالية للصناعات الكيماوية ،حي

ظهر أن العالقة ما بين تطبيق معيار  ISO 14001وبين

األداء البيئي في الشركة كانت قوتها( .)%49.6أما األثر المباشر لتطبيق  ISO 14001على
األداء البيئي في شركة المثالية للصناعات الكيماوية فبلغ (.)%24.6
مرده من وجهة نظر الباح
وهذا ّ

إلى تطبيق معيار  ISO 14001أبعاده يساعد الشركة في

إدارة عالقتها بالبيئة الطبيعية المحيطة بها بطريقة علمية ،كما أنه االلتزام بهذه المعايير يوفر
للشركة مدخل تنظيمي يساعد في تخفيض وتقليل التهثيرات البيئية ،ويضمن قدر المستطاع
ويقلل الهدر في الموارد الطبيعية للحفاظ عليها لألجيال
االلتزام بالقوانين والتشريعات البيئيةُ ،
القادمة.
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كما يرى الباح

أن إن معيار  ISO 14001بهبعاده يزود المنظمات على اختالف طبيعة

عملها بالمبادئ واإلرشادات الالزمة لبناء نظام إدارة بيئي متكامل يتعامل مع مصادر التلو
داخل الشركات في سبيل تحسين أدائها البيئي.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بروش ودهيمي ( )2011التي أكدت على أن إتباع اإلدارة
لنظام اإلدارة البيئية بمختلف أبعادها بيئي ساهم في تحسين األداء البيئي للشركة.
كما تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  )2012( Perumal, et. al.التي أكدت على أن
إتباع مبادئ  ISO 14001يؤدي إلى تقوية اإلنتاج ،وتحقيق التحسين المستمر في بيئة
التصنيع وصوالً إلى األداء البيئي المنشود.
 يوجد أثر لتطبيق معيار  ISO 14001على ثقافة الجودة لشركة المثالية للصناعات
الكيماوية ،حي

بلغت قوة العالقة بين تطبيق معيار  ISO 14001وثقافة الجودة (.)%52.7

أما األثر المباشر لتطبيق معيار  ISO 14001على ثقافة الجودة فقد بلغ ( .)%27.8وهذا
يعود من وجهة نظر الباح

إلى عملية التحسين المستمر التي تفرضها ثقافة الجودة يمكن

الوصول إليها من خالل تنفيذ عناصر تطبيق معيار  ISO 14001بداية من اقرار سياسة بيئية
وبناء الهيكل التنظيمي المالئم لتنفذها ،واعداد الخطط التي تمثلها ،وتحديد األنشطة والمسؤوليات
واالجراءات والممارسات والموارد الالزمة لها وتطبيقها وتقويمها وصيانتها.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  )2005( Zeng, et. alالتي كشفت نتائجها عن وجود
عالقة بين أنظمة  ISO 14001لشركات البناء ،وبين الوصول إلى مستويات التكامل والجودة
من خالل تجنب االزدواجية في اإلجراءات ،وخفض تكلفة الموارد.
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 يوجد أثر لتطبيق معيار  ISO 14001على اإلنتاج األنظف لشركة المثالية للصناعات
الكيماوية ،حي

بلغت قوة العالقة بين تطبيق معيار  ISO 14001وعملية اإلنتاج األنظف

( .)%58.9أما األثر المباشر لتطبيق معيار  ISO 14001على عملية اإلنتاج األنظف فقد
بلغ (.)%34.7
وهذا يعود من وجهة نظر الباح

إلى أن تطبيق معيار  ISO 14001في الشركة يساهم في

االرتقاء بمستوى األداء العام لعمليات اإلنتاج ،إذ أن هذا المعيار يحتوي على وصفا لألداء البيئي
لعملية اإلنتاج كما يحتوي على سلسلة تتعلق بتحسين األداء البيئي لعملية اإلنتاج وصوال إلى
عملية اإلنتاج األنظف في الشركة.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة اسماعيل ( )2014التي أكدت على وجود عالقة متبادلة
بين أداء اإلنتاج من الناحية البيئية وبين تكنولوجيا اإلنتاج األنظف.
كما تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة مغراوة وحفيفي ( )2010التي أوضحت أن األداء
البيئي واإلدارة البيئية تؤدي إلى زيادة توجه الشركات نحو عملية اإلنتاج األنظف مثل الحد من
تلو الهواء واالستفادة من الفضالت اإلنتاجية ،واعادة تدوير المخلفات.
كما تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  )2010( Chikuku, et. al.التي أكدت على دور
اإلنتاج األنظف في الحصول على شهادة  ISO 14001للشركات حي

أكدت نتائجها أنه يمكن

استخدام اإلنتاج األنظف للوصول إلى مستوى مقبول وجيد من األداء البيئي المطلوب.
 يوجد أثر لتطبيق معايير  ISO 14001على األداء البيئي لشركة المثالية للصناعات
الكيماوية بوجود ثقافة الجودة .حي

أظهرت النتائج وجود أثر مباشر لثقافة الجودة على األداء

البيئي لشركة المثالية للصناعات الكيماوية ،كما اتض وجود أثر مباشر لمتغير المراجعة البيئية
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على متغير ثقافة الجودة ،أما متغيرات (السياسات ،الفحص واإلجراءات التصحيحية ،والتنفيذ
والعمليات ،والتخطيط) فقد بلغت قيم األثر المعياري المباشر لها على ثقافة الجودة أكبر من
 ،0.05وجميعها لم تكن ذات داللة إحصائية.
ويعزو الباح

هذه النتيجة إلى تطبيق معايير  ISO 14001يساعد الشركة في االلتزام

بالتحسن المستمر في عمليات التخطيط والتنفيذ والفحص والمراجعة مما يضمن الجودة في
مختلف عمليات الشركة وصوال إلى األداء البيئي المنشود والذي فيه تكون الشركة قد وفّـقت بين
انجاز أنشطتها وانجاز أهدافها البيئية.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  )2011( To, et. al.التي أشارت إلى أن تطبيق معايير
نظام اإلدارة البيئية في ضوء اعتماد الشركات على إدارة الجودة واإلدارة البيئية ونظم إدارة
الصحة والسالمة المهنية أدى إلى تحسين األداء بشكل عام للشركة ،واألداء البيئي كجزء من
األداء بشكل عام.
 يوجد أثر لتطبيق معايير  ISO 14001على األداء البيئي لشركة المثالية للصناعات
الكيماوية بوجود اإلنتاج األنظف ،حي

أظهرت النتائج وجود أثر مباشر لإلنتاج األنظف على

األداء البيئي لشركة المثالية للصناعات الكيماوية ،كما اتض وجود أثر مباشر لمتغير المراجعة
البيئية على متغير اإلنتاج األنظف ،أما متغيرات (السياسات ،الفحص واإلجراءات التصحيحية،
والتنفيذ والعمليات ،والتخطيط) فقد بلغت قيم األثر المعياري المباشر لها على اإلنتاج األنظف
أكبر من  ،0.05وجميعها لم تكن ذات داللة إحصائية.
ويعزو الباح

هذه النتيجة إلى أن تطبيق معايير  ISO 14001يبدأ بتوجيه االهتمام

بالعمليات البيئية داخل الشركة وفق الرؤية المعيارية لمنظمة المعايير الدولية وذلك عبر عمليات
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التخطيط والمراقبة والتنفيذ لسير العمليات البيئية للتخلص تدريجياً من التهثيرات البيئية السلبية
ألنشطة الشرطة وصوالً إلى اإلنتاج األنظف لحماية المجتمع من التهثيرات البيئية السلبية
ألنشطتها.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة مجاهدي وبراهيمي ( )2010التي أشارت إلى أن اإلدارة
البيئية في ظل اعتماد آلية اإلنتاج األنظف الذي يساعد في تقليل المخلفات الضارة بالبيئة أدى
إلى خلق ميزة تنافسية للشركات وتحسين أدائها البيئي.
) (3.5التوصيات
في ضوء النتائج السابقة يوصي الباح
أ-

بما يلي:

ينبغي على إداراة شركة المثالية أن تركز على الرقابة التوجيهية التي تتم عبر نشر القيم

األخالقية والثقافة البيئية في أوساط العاملين فيها بشكل يؤدي إلى تحسين األداء البيئي لها.
ب-

على شركة المثالية تطوير مواردها المعلوماتية من خالل تبني أنظمة معلومات بيئية،

وتطوير مواردها البشرية من خالل إخضاع الموظفين لدورات تدريبية مستمرة في مجال اإلدارة
البيئية وثقافة الجودة واإلنتاج األنظف ،إضافة إلى إلزام الموظفين وخاصة بحضور الندوات
والمؤتمرات المتعلقة باألداء البيئي وسبل تطويره.
ج-

إجراء المزيد من الدراسات في مجال اإلدارة البيئية واألداء البيئي ،فهناك بعض القضايا

الجديرة بالدراسة لتطوير نظام اإلدارة البيئي الحالي وعالقته بالمخاطر البيئية ،واألداء البيئي
وعالقته بالتنمية المستدامة نحو إطار متكامل لإلدارة البيئية في شركة المثالية حي
الدراسة لمست جزء من العملية البيئية داخل هذه الشركة.

أن هذه
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د-

العمل على رفع مستوى الوعي البيئي داخل المنظمة على كافة الدوائر االخرى حي

أنها

مرتبطة بالسالمة العامة والوقاية من الحواد  ،ضمن العمل على رفع االداء البيئي بشكل شامل
لكل الشركة من ناحة السالمة العامة.
ه-

جعل االتصاالت بين الجهات الرقابية والتشريعية وشركة المثالية حي

أنه يساهم بتشجيع

الشركات االخرى بتطبيق أنظمة اإلدارة البيئية (مثل نظام إدارة البيئة الصادر عن منظمة األيزو
الدولية واالنتاج االنظف) حي

تعرض مستوى األرتقاء الذي حسن من أدائها البيئي وتحفيز

الشركات بتحسين أدائها البيئي عن طريق تقديم صورة عن تجربتها للشركات االخرى.
و-

ضرورة اهتمام شركة المثالية بسياساتها البيئية والعمل على تطويرها وأشراك كافة الموظفين

بصيا تها حي

أنها تُخطط وتجهز من قبل االدارة العليا بالتعاون مع دائرة الجودة حي

أشراك الموظفين قد يساعد على طرح بعض القضايا البيئية التي قد تغفل عنها االدارة العليا.

أن
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المالحق
الملحق ()1
االستبانة بصورتها األولية
جامعة الشرق األوسط
كلية األعمال

التخصص :إدارة األعمال
األستاذ الدكتور.............................المحترم
تحية طيبة و بعد:
يقوم الباح

بإجراء دراسة بعنوان "تحديد العوامل المؤثرة لنظام اإلدارة البيئية ISO 14001

بوجود ثقافة الجودة واإلنتاج األنظف متغيرات وسيطة على األداء البيئي" ،وذلك استكماالً

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة الشرق األوسط ،وبما
أنكم تتمتعون بخبرة علمية عظيمة ،ودراية واسعة ،فهني أرجومنكم التكرم بتحكيم فقرات أدات

الدراسة" ،تحديد العوامل المؤثرة لنظام اإلدارة البيئية  ISO 14001بوجود ثقافة الجودة واإلنتاج
األنظف متغيرات وسيطة على األداء البيئي" ،لدى شركة المثالية للصناعات الكيماوية ،من
حي :
.1

مدى مالئمة الفقرات لمجاالت الدراسة.

.2

مدى وضوح الفقرات.

.4

أية تعديالت أو مقترحات ترونها مناسبة.

.3

مدى سالمة الصيا ة اللغوية.
شاك ارً لكم حسن تعاونكم
الباحث
خليفة علي خليفة العبدالالت
الجزء األول :البيانات الشخصية
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الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة يرجى وضع أشارة ( )في المكان الذي يمثل اجابتك
( )1العمر
أقل من  30سنة

من  34-30س

من  39-35سنة

 40سنة فأكثر

()2الجنس
أنثى

ذكر

()3المؤهل العلمي
دبلوم

بكالوريوس

ماجستير

أخرى

()4المسمى الوظيفي
مدير
رئيس قسم
فني
أخرى
( )5الخبرة ضمن مجال العمل
خمس سنوات فأقل

من  6الى  10سنوات

من  11الى  15سنة

من  16الى  20سنة

أكثر من  20سنة
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الجزء الثاني :األستبانة

أوالً :المتغير المستقل :العوامل المؤثرة لنظام اإلدارة البيئية ISO 14001
الرقم

الفقـــــرات

مدى مالءمة
الفقرات لمجاالت
الدراسة

غير مالئمة

8

9
10
11
12

13
14
15
16
17

التنفيذ والعمليات
توفير الموارد الضرورية للتنفيذ في نظام االدارة البيئية من موارد
بشرية ،تكنولوجيا ،المهارات المتخصصة.
رفع ﻛفاءة العاملين للقيام بمهامهم عن طريق التدريب والتوعية لما قد
تسببه مهامهم من تأثيرات سلبية على البيئة.
تتوافر أجراءات مناسبة لمراقبة الوثائق المختلفة.
يوجد نظام اداري مناسب يضمن ﻛفاءة االتصاالت الخارجية
والداخلية لتنفيذ نظام االدارة البيئية.
الفحص واالجراءات التصحيحية
وضع المصنع تعليمات ولوائح بهدف الرصد والقياس بشكل منتظم
وقياس االنشطة التي لها تأثير ﻛبير على البيئة.
تقتضي أجراءات المراجعة لتحديد المسؤوليات واالبالغ عن النتائج.
وضع االجراءات لتحديد الخطوات التصحيحية لضمان تنفيذ نظام
االدارة البيئية.
القيام بأجراءات واضحة للمتابعة والقياس مع مسؤولية التنفيذ.
المراجعة االدارية
وضعت ادارة المصنع العليا فترات زمنية لمراجعة نظام ادارة البيئة
لضمان استمرارية مالئمتها وضمان فعاليتها.

مالئمة

6
7

غير
واضحة

5

التخطيط
يتبع المصنع ﻛافة االجراءات التي تعمل على تحديد المظاهر البيئية
المرتبطة بالخدمات والمنتجات وقياس مدى تأثيرها.
تلتزم أدارة المصنع بصياغة االستراتيجية البيئية.
تتناسب اهداف وغايات المصنع مع السياسة البيئية العامة بما في ذلك
االلتزام بالحد من التلوث.
تطبق أدارة المصنع ﻛافة المتطلبات القانونية واألنظمة والتغيرات
الخاصة بالبيئة.

واضحة

3
4

غير سليمة

2

سليمة

1

السياسة البيئية
تشمل السياسة البيئية للمصنع االلتزام بالعمل على تحسين الوقاية من
التلوث.
تلتزم السياسة البيئية باالمتثال للتشريعات والقوانين البيئية ذات
الصلة بالمتطلبات االخرى التي يلتزم بها المصنع.
يوجد نظام لتوثيق ﻛافة السياسات البيئية بعد تطبيقها
يتم تعميم نتائج تطبيق السياسات البيئية على ﻛافة العاملين في
المصنع.

مدى
وضوح
الفقرات

سالمة
الصياغة
اللغوية

التعديل
المقترح
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18
19
20

تضمن االدارة استعراض المعلومات الضرورية التي تسمح لألدارة
بالمراجعة والتصحيح والتنفيذ.
تحسين فعالية نظام االدارة البيئية وبشكل مستمر وذلك من خالل
وضع خطة فورية لمواجهة اي ظروف او اي حوادث قد تكون
خطيرة مع وضع خطط اخالء او تمارين صحية.
العمل من خالل المراجعة االدارية على مستوى االدارة العليا لنظام
االدارة البيئية وتصحيح االخطاء للوصول للتحسين المستمر في
االداء البيئي.

ثانياً :المتغير الوسيط ( :)1ثقافة الجودة:
الرقم

مدى مالءمة
الفقرات لمجاالت
الدراسة

الفقـــــرات

غير مالئمة

26
27
28
29

مالئمة

24

غير واضحة

24

واضحة

23

غير سليمة

22

سليمة

21

مدى وضوح
الفقرات

سالمة
الصياغة
اللغوية

التعديل
المقترح

ثقافة الجودة
دعم البحث و التطوير في مجال التكنولوجيا الجديدة لرفع
مستوى الجودة داخل المصنع.
يوجد منهجية علمية سليمة لحصر المصادر المولدة
للملوثات و اساليب تحليلية لقياس مستوى االنبعاثات.
يهتم المصنع بضمان االلتزام بالتحسين والتطوير المستمر
لتحقيق اهداف ضمان الجودة.
يعتمد المصنع على نتائج التدقيق والرقابة الداخلية لمعرفة
مدى ﻛفاءة ادارة الجودة.
يعمل المصنع على المراقبة المستمرة للوثائق المتعلقة
بالسياسات البيئية وعديلها بصفة مستمرة لضمان الجودة.
يرى العاملون داخل المصنع أن الجودة من مسؤولياتهم.
اعتماد استراتيجية فريق العمل في ضوء االهداف التي
تسعى ادارة المصنع الى تحقيقها.
يقوم المصنع برصد بيانات ومعلومات بشكل مستمر عن
الملوثات وخصائصها وتراﻛمها في بيئة العمل.
يقدم الموظفون اقتراحاتهم ويتم االخذ بها من اجل تحسين
اجراءات العمل.

غير
مالئمة

غير
واضحة

غير
سليمة

األنتاج األنظف
وضع خطة لرفع الوعي و حماية الصحة العامة من
30
االخطار المتوقعة عند التعرض للملوثات في المصنع.

سالمة الصياغة
اللغوية

سليمة

مالئمة

الرقم

الفقـــــرات

مدى مالءمة
الفقرات
لمجاالت
الدراسة

مدى وضوح
الفقرات

واضحة

ثالثاً :المتغير وسيط ( :)2األنتاج األنظف:
التعديل
المقترح
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31
32
33
34
35
36
37
38
39

يوجد منهجية ألجراء عمليات حصر لمصادر التلوث
واساليب تحليلية لقياس مستوى االنبعاث.
يوجد في المصنع أجراءات للوقاية و الصحة المهنية.
يتم االخذ باالقتراحات من جانب العاملين فيما يتعلق برفع
مستوى السالمة و الوقاية.
يوجد بطاقات تعريف بالمواد الخطرة داخل المصنع وﻛيفية
التعامل معها.
معدات الوقاية المستخدمة داخل المصنع تلبي احتياجات
السالمة العامة.
تعمل االدارة على تحسين برامج التوعية بشكل دوري.
يتطلب االنتاج مستوى جيد من االلتزام لحماية البيئة من
خالل انتاج منتجات صديقة للبيئة.
لدى التدقيق الداخلي القدرة على أقتراح تحسينات لتطوير
فعالية االنظمة االنتاجية و رفع مستوى جودة المنتج.
المواد و اللوازم التي تزود بالموظفين لتلبية احتياجات
العمل تصل الى المستوى المطلوب من الجودة.

رابعاً :المتغير التابع :الداء البيئي:
الرقم

الفقـــــرات

مالءمة مدى
مدى
الفقرات
الفقرات
لمجاالت
الدراسة
مالئمة غير
غير
واضحة
مالئمة

40
41
42
43
44
45

ثقافة الجودة
تساهم عملية الرقابة والتحكم في المواد المستخدمة الضارة
للبيئة الى زيادة تكاليف الرقابة.
تساعد دراسة و تحليل التكاليف البيئية في المصنع
لألستجابة للقوانين الحالية الخاصة بحماية البيئة.
يعمل المصنع على دمج المؤشرات البيئية واالجتماعية
ضمن معايير قياس مستويات رضى الزبائن.
يتم اعداد تقراير سنوية حول انجازات المصنع في مجال
التنمية المستدامة مطابقة لما تقتضيه مبادرة االفصاح
العالمي.
اجراءات العمل المبنية على أسس السالمة العامة عملت
على تخفيض نسبة الحوادث خالل العملية االنتاجية.
مستوى الوعي البيئي لدى مديري العمليات االنتاجية ساهم
في خفض من التكلفة التشغيلية للمصنع.

وضوح سالمة الصياغة التعديل
المقترح
اللغوية

واضح غير
سليمة
ة

سليمة
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الملحق ()2
قائمة أسماء المحكمين
الرقم
1

االسم

التخصص

مكان العمل

ا .د .زياد أبو حمته

الهندسة و التكنولوجيا

جامعة البلقاء التطبيقية

إدارة أعمال

جامعة الشرق األوسط
جامعة البلقاء التطبيقية

الربيعي

2

ا .د .لي

3

ا .د .محمد أبو دية

الهندسة والتكنولوجيا

4

ا.د .كامل المغربي

إدارة أعمال

جامعة الشرق األوسط

5

د .أحمد على صال

إدارة أعمال

جامعة الشرق األوسط

6

د .أمجد الطويقات

إدارة أعمال

جامعة الشرق األوسط

7

د .هيثم الزعبي

إدارة أعمال

جامعة الشرق األوسط
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الملحق ()3

جامعة الشرق األوسط

االستبانة بصورتها النهائية

كلية األعمال

التخصص :إدارة األعمال
األخ الفاضل/األخت الفاضلة
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة لنظام اإلدارة البيئية  ISO 14001بوجود ثقافة
الجودة و األنتاج األنظف متغيرات وسيطة على األداء البيئي في الشركات الصناعية في االردن،
وتعد هذه الدراسة جزءًا من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال ،من
جامعة الشرق األوسط ،بإشراف األستاذ الدكتور محمد النعيمي والدكتور علي فال الشوابكة.
يرجى التكرم بقراءة الفقرات ،واإلجابة عن الجزء األول الذي يشمل البيانات الشخصية ،والجزء
الثاني الذي يشمل االستبانة وتتكون من أربعة أجزاء :عوامل نظام اإلدارة البيئية ISO 14001
وثقافة الجودة واالنتاج األنظف واالداء البيئي.
هذا سوف يكون إلجاباتكم األثر الفاعل على نتائج الدراسة ،علماً بهنه سيتم معالجة البيانات
المستوفاة بسرية تامة ،وسوف تستخدم لغايات تحقيق أهداف هذه الدراسة فقط.
شاك اًر لكم حسن تعاونكم ودعمكم للبح

العلمي.
الباحث
خليفة علي خليفة العبدالالت
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الجزء األول :البيانات الشخصية
الخصائص الديمو رافية لعينة الدراسة يرجى وضع أشارة ( )في المكان الذي يمثل اجابتك
( )1العمر
أقل من  30سنة

من  34-30س

من  39-35سنة

 40سنة فهكثر

( )2الجنس
ذكر

()3

دبلوم

أنثى
المؤهل العلمي

أخرى
()4

بكالوريوس

ماجستير

المسمى الوظيفي

مدير
رئيس قسم
فني
أخرى
( )5الخبرة ضمن مجال العمل
خمس سنوات فهقل

من  11الى  15سنة
أكثر من  20سنة

من  6الى  10سنوات
من  16الى  20سنة
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الجزء الثاني
الرجاء وضع أشارة( )في الخانة التي تمثل درجة استجابتك ازاء العبارات التالية:

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

أوافق بشدة

6
7

أوافق

5

محايد

3
4

ال أوافق

2

اوافق

1

المتغير المستقل :عوامل نظام االدارة البيئية ISO 14001
السياسة البيئية
تشمل السياسة البيئية للمصنع االلتزام بالعمل على
تحسين الوقاية من التلوث.
تلتزم السياسة البيئية باالمتثال للتشريعات والقوانين
البيئية ذات الصلة بالمتطلبات االخرى التي يلتزم بها
المصنع.
يوجد نظام لتوثيق ﻛافة السياسات البيئية بعد تطبيقها.
يتم تعميم نتائج تطبيق السياسات البيئية على ﻛافة
العاملين في المصنع.
التخطيط
يتبع المصنع ﻛافة االجراءات التي تعمل على تحديد
المظاهر البيئية المرتبطة بالخدمات والمنتجات وقياس
مدى تأثيرها.
تلتزم أدارة المصنع بصياغة االستراتيجية البيئية.
تتناسب اهداف وغايات المصنع مع السياسة البيئية
العامة بما في ذلك االلتزام بالحد من التلوث.
تطبق أدارة المصنع ﻛافة المتطلبات القانونية واألنظمة
والتغيرات الخاصة بالبيئة.
التنفيذ و العمليات
توفير الموارد الضرورية للتنفيذ في نظام االدارة البيئية
من موارد بشرية ،تكنولوجيا ،المهارات المتخصصة.
رفع ﻛفاءة العاملين للقيام بمهامهم عن طريق التدريب
والتوعية لما قد تسببه مهامهم من تأثيرات سلبية على
البيئة.
تتوافر أجراءات مناسبة لمراقبة الوثائق المختلفة.
يوجد نظام اداري مناسب يضمن ﻛفاءة االتصاالت
الخارجية والداخلية لتنفيذ نظام االدارة البيئية.
الفحص و االجراءات التصحيحية
وضع المصنع تعليمات و لوائح بهدف الرصد و القياس
بشكل منتظم و قياس االنشطة التي لها تأثير ﻛبير على
البيئة.
تقتضي أجراءات المراجعة لتحديد المسؤوليات و
االبالغ عن النتائج.
وضع االجراءات لتحديد الخطوات التصحيحية لضمان
تنفيذ نظام االدارة البيئية.
القيام بأجراءات واضحة للمتابعة و القياس مع مسؤولية
التنفيذ.
المراجعة االدارية
وضعت ادارة المصنع العليا فترات زمنية لمراجعة نظام

ال
بشدة

الرقم

الفقرة
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18
19

20

الرقم
21
22
23
24
25
26
27
28
29
الرقم
30
31
32
33
34
35
36
37

ادارة البيئة لضمان استمرارية مالئمتها وضمان فعاليتها.
تضمن االدارة استعراض المعلومات الضرورية التي
تسمح لألدارة بالمراجعة والتصحيح والتنفيذ .
تحسين فعالية نظام االدارة البيئية وبشكل مستمر وذلك
من خالل وضع خطة فورية لمواجهة اي ظروف او اي
حوادث قد تكون خطيرة مع وضع خطط اخالء او
تمارين صحية.
العمل من خالل المراجعة االدارية على مستوى االدارة
العليا لنظام االدارة البيئية وتصحيح االخطاء للوصول
للتحسين المستمر في االداء البيئي.
الفقرة

أوافق
بشدة

أوافق

محايد

ال
أوافق

ال
اوافق
بشدة

المتغير الوسيط (( :)1ثقافة الجودة)
دعم البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الجديدة لرفع
مستوى الجودة داخل المصنع.
يوجد منهجية علمية سليمة لحصر المصادر المولدة
للملوثات واساليب تحليلية لقياس مستوى االنبعاثات.
يهتم المصنع بضمان االلتزام بالتحسين والتطوير
المستمر لتحقيق اهداف ضمان الجودة.
يعتمد المصنع على نتائج التدقيق والرقابة الداخلية
لمعرفة مدى ﻛفاءة ادارة الجودة.
يعمل المصنع على المراقبة المستمرة للوثائق المتعلقة
بالسياسات البيئية وتعديلها بصفة مستمرة لضمان
الجودة.
يرى العاملون داخل المصنع أن الجودة من مسؤولياتهم.
اعتماد استراتيجية فريق العمل في ضوء االهداف التي
تسعى ادارة المصنع الى تحقيقها.
يقوم المصنع برصد بيانات ومعلومات بشكل مستمر عن
الملوثات وخصائصها وتراﻛمها في بيئة العمل.
يقدم الموظفون اقتراحاتهم ويتم االخذ بها من اجل تحسين
اجراءات العمل.
الفقرة
متغير وسيط ( :)2االنتاج األنظف
وضع خطة لرفع الوعي وحماية الصحة العامة من
االخطار المتوقعة عند التعرض للملوثات في المصنع.
يوجد منهجية ألجراء عمليات حصر لمصادر التلوث
واساليب تحليلية لقياس مستوى االنبعاث.
يوجد في المصنع أجراءات للوقاية والصحة المهنية.
يتم االخذ باالقتراحات من جانب العاملين فيما يتعلق
برفع مستوى السالمة والوقاية.
يوجد بطاقات تعريف بالمواد الخطرة داخل المصنع
وﻛيفية التعامل معها.
معدات الوقاية المستخدمة داخل المصنع تلبي احتياجات
السالمة العامة.
تعمل االدارة على تحسين برامج التوعية بشكل دوري.
يتطلب االنتاج مستوى جيد من االلتزام لحماية البيئة من

أوافق
بشدة

أوافق

محايد

ال
أوافق

ال
اوافق
بشدة
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38
39
الرقم
40
41
42
43
44
45

خالل انتاج منتجات صديقة للبيئة.
لدى التدقيق الداخلي القدرة على أقتراح تحسينات لتطوير
فعالية االنظمة االنتاجية ورفع مستوى جودة المنتج.
المواد واللوازم التي تزود بالموظفين لتلبية احتياجات
العمل تصل الى المستوى المطلوب من الجودة.
الفقرة
المتغير التابع  :أالداء البيئي
تساهم عملية الرقابة والتحكم في المواد المستخدمة
الضارة للبيئة الى زيادة تكاليف الرقابة.
تساعد دراسة وتحليل التكاليف البيئية في المصنع
لألستجابة للقوانين الحالية الخاصة بحماية البيئة.
يعمل المصنع على دمج المؤشرات البيئية واالجتماعية
ضمن معايير قياس مستويات رضى الزبائن.
يتم اعداد تقراير سنوية حول انجازات المصنع في مجال
التنمية المستدامة مطابقة لما تقتضيه مبادرة االفصاح
العالمي.
اجراءات العمل المبنية على أسس السالمة العامة عملت
على تخفيض نسبة الحوادث خالل العملية االنتاجية.
مستوى الوعي البيئي لدى مديري العمليات االنتاجية
ساهم في خفض من التكلفة التشغيلية للمصنع.

أوافق
بشدة

أوافق

محايد

ال
أوافق

ال
اوافق
بشدة

